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De winnaars van het dartstoernooi 
tijdens de Zomerfeesten

Vorden komende week overspoeld 
door meer dan duizend motorrijders

Bronckhorst
Noord

Vorden - Vorden vierde afgelopen 
week op grootse wijze haar Zomer-
feesten. Door het perfecte zomer-
weer werd de naam meer dan waar 
gemaakt. Zaterdag vormde onder 
meer een kinderkleedjesmarkt, een 
heuse DJ Battle en een dartstoer-
nooi de afsluiting van de feesten die 
donderdag van start waren gegaan 
met een braderie. De mix van acti-
viteiten die door de ‘Zomercommis-
sie’ van de Vordense Ondernemers 
Vereniging (VOV) was samengesteld 
bracht drie dagen veel volk op de 
been. Samen met de muzikale pro-
grammering die de Vordense hore-
caondernemers hadden samenge-
steld zorgde dat voor een perfecte 
sfeer en entourage. De terrassen 
zaten vol en het publiek vermaakte 
zich volop met de livebands. Vrij-
dagavond stond de Caribiën White 
Party daarbij centraal die Hotel 
Bakker in samenwerking met café/
restaurant De Herberg op touw had 
gezet.

Voorzitter Henk van Putten van de 
Zomercommissie van de VOV was na 
afloop van de feesten dan ook een ge-
lukkig man. “We kunnen als commis-
sie terugzien op een zeer geslaagde 
editie. De sfeer was goed, er was veel 
publiek op de been dat zich mooi 
verdeelde over de diverse locaties en 
we kregen veel complimenten over 
vooral de kermisattracties. In samen-
spraak met kermisexploitant Hach-
mann hadden we een breed aantal at-
tracties naar Vorden gehaald. En met 
een gedeeltelijke opstelling van een 
aantal kermisattracties op de Dorps-
straat tussen de horeca van Bakker en 
De Herberg zorgde dat voor perfect 
compact geheel.”

Blikvangers
Misschien ontbrak er nog een ‘older-
wetse’ zweefmolen. Maar daar was 
volgens Henk van Putten te weinig 

ruimte voor. “Na de herinrichting 
van het dorpscentrum is het passen 
en meten om alle attracties een plek 
te kunnen geven omdat bij eventuele 
calamiteiten hulpverleners ook ruim-
te moeten hebben. Maar met de Need 
Speed en Ulti-Mate hadden we twee 
flinke blikvangers waar de jeugd vol-
op van heeft genoten.” En inderdaad 

daaraan was niets gelogen. Vier me-
ter torende de kermisattractie Need 
Speed -als hij verticaal even stil stond 
om de ‘passagiers’ uit en in te laten - 
boven de haan van de Dorpskerk uit. 
Al van ver buiten Vorden was de 48 
meter hoge kermisattractie dan ook 
te zien. De Vordense vrienden Niels 
Rondeel (15), Bram Makkink (14), 

Bram Lammers (14) en Twan Jansen 
(14) kwamen bijna ‘dolgedraaid’ uit 
de Ulti-Mate. “Gaaf wat een mooie 
attractie. Super man. De adrenaline 
spoot alle kant uit”, zo vertelde Niels. 
Hij moet samen met Bram Lammers 
toegeven dat hij in tegenstelling tot 
Bram Makkink en Twan Jansen niet 
in de Need Speed was gestapt. “Daar-
voor moet je een astronaut zijn. Man 
wat een hoogte.”

Complimenten organisatie
Vrijdagavond nam de Vordense Ma-
deleine Schuurmans-Smeets en Ro-
nald Terlouw, nadat beiden genoeglijk 
op het terras van Hotel Bakker had-
den vertoefd, ook even een kijkje op 
de kermis. Het tweetal vergaapte zich 
aan de Ulti-Mate. “Dat is niets voor 
ons”, zo grapte Madeleine. Ronald 
Terlouw wil de organisatoren van de 
Zomerfeesten een compliment geven.
“Het was vrijdagmorgen verbazing-
wekkend hoe schoon het in de Dorps-
straat was. De zee van plastic drank-
bekers die er donderdagavond laat lag 
was aan de laatste beker opgeruimd. 
Petje af.”

Tropische verrassing
Naast muziek van DJ Dyon en DJ Mar-
tin was er vrijdagavond tijdens The 
Caribiën White Party ook een ‘tropi-
sche verrassing’ van de exotische dan-
seressen van The Crystal Dansers. En 
dat zorgde voor letterlijk een ‘zwoele 
zomeravond’. Zaterdagavond trok DJ 
Gerard Ekdom de grootste aandacht.
Op het grasveld voor de Dorpskerk 
kreeg de doorgewinterde Ekdom (47) 
het publiek volledig op zijn hand. Het 
swingde volop mee op de muziek en 
de beats die Ekdom over Vorden ‘uit-
strooide’. Na de zomer (31 juli) stopt 
hij overigens met zijn bekende mid-
dagshow bij Radio 3FM en maakt hij 
een overstap naar Radio 2 waar Ek-
dom een ‘ochtendshow’ gaat presen-
teren.

De jeugd vermaakte zich prima met de verschillende kermisattracties.

De mix van activiteiten die door de ‘Zomercommissie’ VOV was samengesteld bracht drie dagen veel volk op de been

Vorden viert op grootse wijze Zomerfeesten

Vorden - Dat waren de woorden van 
DJ Gerard Ekdom, tijdens het einde 
van zijn draaiset bij Bistro de Roton-
de tijdens de Vordense Zomerfees-
ten. “Echt gezellig hier”, zei Gerard, 
de DJ uit Soest, die er samen met 
DJ Mike van Doorn (Michel Besse-
link), een super mooi feest van heeft 
gemaakt. Om 13.00 uur begon het 
allemaal met de WIPE-OUT Storm-
baan, dat begeleid werd door Theo 
Tankink. Een stormbaan van 23 
meter waarbij de jeugd zo snel mo-
gelijk een hindernisbaan moesten 
afleggen. De drie snelste kregen aan 
het einde van de dag een waardebon 
van ‘lekker’.

Om 14.30 uur begon de Vordense DJ 
Battle. Helaas bleven aan het eind 
van de rit maar twee DJ’s over, Kelvin 
Gerritse uit Zutphen en Jan de Braak 
(DJ Tha Break). Deze twee DJ’s mocht 
laten zien wat ze konden binnen een 
bepaalde tijd. Door de vakjury, be-
staande uit Ton Lauckhart, Richard 
Martens, en Mike van Doorn werd 
uiteindelijk de 12-jarige Kelvin verko-
zen als winnaar. Naast de wisselbeker, 
kreeg hij als hoofdprijs, een vier uur 
durende DJ masterclass in de muziek-
studio van Mike van Doorn. Om 20.30 
uur begon de Vordense Cleo Vlogman 
met zingen, met haar loepzuivere 
stem werd iedereen al aardig in de 
stemming gebracht voor de rest van 

de avond. Door haar keuze qua re-
pertoire, konden de meeste bezoekers 
niet stil blijven staan. Pop, Dance, Bal-
lads, Rock, alles kwam voorbij. Daarna 
was DJ Mike van Doorn aan de beurt 
om het publiek nog meer op te war-
men voor de hoofdact van de zater-
dagavond Gerard Ekdom. Regelma-
tig staan deze twee DJ’s samen op de 

planken door heel Nederland, maar 
afgelopen zaterdag was toch echt een 
keer Vorden aan de beurt. Exact om 
half elf kwam Gerard op voor zijn DJ 
set. Wat een prachtig feest heeft hij 
ervan gemaakt, het plein voor Bistro 
de Rotonde was helemaal vol met een 
uitzinnige menigte. Van begin tot eind 
was het één groot feest. Gerard: “Ik 

vond het echt gezellig hier in het altijd 
dampende en stampende Vorden. Dit 
zijn de feesten waar ik van hou. Mooi 
weer, gezellig publiek en lekkere mu-
ziek.” Helaas viel twee keer de stroom 
uit, maar dat mocht de pret niet druk-
ken. Vakman hemzelf ging zijn eigen 
nummer één hit ‘I’ll be there this 
Christmas’ … live zingen! Om 00.45 
uur nam Mike van Doorn het stokje 
nog even over om tot 01.00 uur vol gas 
af te sluiten. Foto’s zijn te vinden op 
de website en facebookpagina.

Het was weer gezellig in het “dampende, stampende Vorden”

DJ Battle gewonnen door Kelvin Gerritse

Kelvin Gerritse. Foto: Deby Besselink. 
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Adinda Brugman

Tandprothetische praktijk

D
e erkende specialist voor uw kunst- o

f klik
geb

it

0575 46 26 40

T.

Organisatie van 
Nederlandse 
Tandprothetici

• Gratis controle van uw
 kunst- of klikgebit.

• Geen verwijzing nodig 
 van de tandarts.

• Spoedreparaties klaar 
 terwijl u wacht.

• Nieuw kunstgebit in één dag.

• De kosten worden groten-
 deels vergoed vanuit de 
 basisverzekering.

Adinda Brugman
Kastanjelaan 11B, Hengelo Gld.
info@tppbrugman.nl
www.tppbrugman.nl

Marion Polman
uitvaart begeleiding

Zutphen - Bronckhorst - Lochem - Brummen e.o.

T 06 55 916250

“Het bijzondere zit 
vaak verborgen in het 

gewone.”

www.marionpolman.nl

Voor de vele blijken van belangstelling tijdens zijn ziekte 
en na het overlijden van mijn lieve man en onze trotse 
vader

HERMAN ROENHORST
danken wij u hartelijk. Wij zijn erg gesterkt door de grote 
opkomst tijdens zijn afscheid. De vele bezoeken en 
kaarten die we mochten ontvangen gaven ons een 
warm gevoel. Dit geeft ons moed en kracht om verder 
te gaan. Herman blijft in onze harten voortleven.

Betsie
   Herbert en Yvonne

Halle, juli 2015

Rijbewijs A  (motorfiets)

Rijbewijs B (personenauto)

Rijbewijs E bij B (aanhangwagen)

Rijbewijs A M (bromfiets)

Voor meer informatie:
0314-622556

www.Lidy.nl

Pluimersdijk 13
7021 HW  Zelhem

L
auto-
en
motorrijschool

 idy
 Ellenkamp

met advies
& service
voor uw

event

HOOGWAARDIGE • EVENEMENTENCATERING
FESTIVALCATERING • PARTYCATERING

TEL. 06 20 27 97 17 • WWW.KERMEX.NL

E V E N T  C A T E R I N G

Moegestreden na een langdurige ziekte, is op 85-jarige 
leeftijd van ons heengegaan onze lieve zus, schoonzus en 
tante
 

Mina Berendina ten Have-Langwerden
 

echtgenote van A. J. ten Have

 Vorden: M.L. Rietman-Langwerden
  A. Rietman

 Hengelo Gld.: J. Langwerden in herinnering
  B. Langwerden-Enzerink

  Neven en nichten

Gorssel, 15 juli 2015

IETS TE VIEREN?
Laat het iedereen weten!

Stuur uw tekst naar:
advertentie@contact.nl
advertentie@groenlosegids.nl
advertentie@elna.nl

Voor informatie, tel. 0544-371323

gezellig winkelen
in je eigen buurt

Veel keus en lekker dichtbij!

2 FAMILIE berichten



Expeditie In De Dennen
Vorden - Woensdag 22 juli verandert 
het zwembad in een enorm survi-
valterrein. Kinderen krijgen tegen 
betaling een polsbandje en kunnen 
daarmee meedoen aan een tiental 
verschillende stoere onderdelen. 

Zo is er een enorme spidertoren, een 
200 meter lang klimparcours, les op 
grote supertrampolines, BMX’en en 

nog veel meer. De opzet is voor kinde-
ren van 7 jaar en ouder (maar ben je 
jonger dan 7 dan ben je ook van harte 
welkom als je ouders je een beetje be-
geleiden).

Trek je oude kleren aan en kom 
woensdag tussen 10:00 en 18:00 uur 
naar zwembad In de Dennen in Vor-
den.

   

BSO Vorden en Hengelo 
viert vakantie
Vorden - Drie dagen hebben de kin-
deren van de BSO gespeeld en geno-
ten op de camping. Spelletjes doen, 
sporten, bosspel, ponyrijden en op 
de mooie zomerse donderdag heer-
lijk spetteren in het pierenbad. 

“We bedanken camping De Reehorst 
dat we al weer drie jaar hebben kun-

nen genieten van hun mooie speel-
tuin en speelvelden en zwembad. En 
wat kregen we lekker te eten ieder 
dag. Ook bedanken we Mirjam van 
bed en breakfast De Haemelt voor de 
hele leuke middag die we daar had-
den: de bso kinderen mochten daar 
ponyrijden, een hele belevenis”, aldus 
de begeleiders.

   

Zomeropeningstijden
bibliotheek Vorden
Vorden - Net als andere jaren zijn 
de openingstijden van bibliotheek 
Vorden tijdens de bouwvakperiode 
aangepast. 

Van 27 juli t/m 14 augustus is biblio-
theek Vorden dinsdag t/m zaterdag 

alleen geopend van 10:00 - 12:00 uur. 
Met uw bibliotheekkaart kunt u te-
recht in alle andere vestigingen van 
bibliotheek West-Achterhoek. Op de 
website staan de openingstijden van 
alle vestigingen. Kijk op: 
www.bibliotheekwestachterhoek.nl

   

Reisverhalen delen

Vorden - Na een bijzondere reis van 
een half jaar door Australië, Turkije 
en Tadzjikistan, in samenwerking 
met een christelijke organisatie, 
zijn Erik en Lies Noorlandt - Brou-
wer voor een paar weken terug in 
Nederland. 

Lies is opgegroeid in Vorden en daar-
om willen ze juist ook hier graag getui-
gen van de mooie dingen die zij God 

hebben zien doen. Daarnaast willen 
ze vertellen over hun plannen voor de 
toekomst met jongeren in Brisbane 
(Australië). U wordt uitgenodigd om 
op 23 juli te komen kijken en luiste-
ren naar hun verhalen. De presentatie 
vindt plaats bij Het Achterhuus, Zut-
phenseweg 13 en duurt van 20.00 uur 
tot 21.15 uur (koffie staat klaar vanaf 
19.45 uur) waarna er nog nagepraat 
kan worden met een drankje.

Vorden - Traditioneel wordt er op 
de zaterdagmiddag tijdens de Vor-
dense Zomerfeesten een dartstoer-
nooi bij café/restaurant De Herberg 
georganiseerd. Het deelnemersveld 
is altijd afhankelijk van de vakan-
tiespreiding en het weer. Zo kan het 
dus zijn dat het perfecte zomerweer 
een grote invloed heeft op het deel-
nemersveld. Ondanks dat namen 
zaterdag vijftien deelnemers deel 
aan het toernooi, Onder de deel-
nemers maar liefst zeven voorma-
lige winnaars van dit toernooi. Het 
dartsniveau was dus uitstekend. 
Winnaar van de editie 2015 werd 
Vordenaar Marnix Schoppers.

Eerst werd er in drie poules gestreden 
om een plek in de winnaars- of verlie-
zers ronde. Tijdens deze ‘potjes’ werd 
er al menig keer de maximale score 
van 180 gegooid. Doordat het verschil 
in de wedstrijden niet zo heel groot 
was werden er niet veel ‘hoge finishes’ 
gegooid. Toch gooiden drie spelers 
een honderd finish. Na de poulefase 
werd er in een knock-out fase richting 
de finale gewerkt.

In de verliezersfinale troffen Hilbert 
Stoel uit Steenderen en Robert Zieve-
rink uit Vorden elkaar waarin eerstge-
noemde de sterkste was. Zoals het in 
een toernooi hoort te zijn troffen de 
sterkste spelers van de dag elkaar in 
de finale. Nieuwkomer Dennis Corne-
lissen uit Dieren had de hele dag met 

uitstekende scores al laten zien dat 
hij een speler was om rekening mee 
te houden. Hij had echter de pech dat 
Vordenaar Marnix Schoppers zater-
dag een niet te kloppen man was.

In februari had Schoppers het Darts-
toernooi in sporthal ‘t Jebbink ook al 
op zijn naam geschreven. En ook za-
terdag was hij de beste van de dag. De 

finale wist hij met 4-1 in zijn voordeel 
te beslissen. Tijdens de prijsuitreiking 
bedankte Hannie Hendriksen van De 
Herberg iedereen voor de prettige 
sfeer waarin gespeeld was en kregen 
beide winnaars een enveloppe met 
inhoud.
Dat deze gelijk werd omgezet in een 
schaal met hapjes voor alle deelne-
mers tekende de sfeer.

Winnaars van het dartstoernooi Marnix Schoppers (r) en Hilbert Stoel (l).

Marnix Schoppers en Hilbert Stoel 
winnaars dartstoernooi Zomerfeesten

Vorden - De Vordense Zomerfeesten 
gingen vorige week donderdag van 
start met een braderie. De ‘Zomer-
commissie’ van de Vordense Onder-
nemers Vereniging had hiervoor or-
ganisatiebureau Apeldoorn 2000 in 
handen genomen.

Apeldoorn 2000 pretendeert een van 
de weinige organisatiebureaus te zijn 
die het belang van de standhouders 
duidelijk voorop stellen. Goed voor-
beeld hiervan is de gunstige bran-
chering. “We zijn ons er terdege van 
bewust dat we alleen samen de markt 
kunnen maken. Met onze jarenlange 
ervaring en de positieve instelling 
zorgen we er ieder jaar weer voor dat 
onze markten wederom een succes 
worden en dat de standhouders graag 
bij ons terugkomen”, zo liet eigenaar 
Henk van Beek van Apeldoorn 2000 
weten. 
De braderie was gesitueerd in de 
Dorpsstraat vanaf Hotel Bakker tot 
aan de rotonde aan de Ruurloseweg 
en rond het grasveld voor de Dorps-

kerk. Van Beek: “Misschien niet de 
meest ideale opstelling. Het mooist 
zou zijn dat de kramen aan één geslo-
ten staan. Maar dat was niet mogelijk.” 
Ruim zestig standhouders hadden 
zich gemeld voor een plek.

Ruim zestig 
standhouders voor 
de braderie

Daaronder weinig tot geen Vordense 
verenigingen en instanties in tegen-
stelling tot het verleden toen zich 
menige verenging presenteerde en fi-
nancieel een ‘graantje’ meepikte voor 
de clubkas. Natuurlijk ontbrak ook dit 
jaar Gerda Wolters niet op de braderie 
met haar zelfgemaakte prachtige pop-
pen en knuffelbeesten. Ze is al vele 
tientallen jaren een vaste deelnemer.

Opbrengst voor gehandicapten
De 94-jarige Vordense schenkt de op-
brengst van de verkoop steevast aan 
gehandicapte kinderen. Tot voor twee 
jaar geleden aan Kinderdagverblijf De 
Speeldoos in Zutphen. Sinds 2013 is 
Stichting Philadelphia in Brummen 
het goede doel.

Cultuurfonds Vorden
Ook Cultuurfonds Vorden presenteer-
de zich onder leiding van muzikaal 
leider Joop Boerstoel zich aan het 
braderie publiek met het Promscon-
cert ‘Un viaje a Espana y Portugal’. 
Zaterdag 5 en zondag 6 september is 
sporthal ‘t Jebbink de locatie voor dit 
unieke muziekevenement. Menigeen 
werd door Boerstoel op een Spaans 
vlaggetje getrakteerd om alvast in de 
stemming te komen.
Voor foto’s van de Zomerfeesten Vor-
den: zie de websites.
   

 ▶ www.robschmitzfotografie.nl
 ▶ www.achterhoekfoto.nl

Ook dit jaar ontbrak de Vordense Gerda Wolters (94) niet met haar zelfgemaakte poppen en knuffelbeesten op de braderie. 

Verenigingen ontbreken ook dit jaar weer op 
braderie Zomerfeesten

Verslag van een bijzondere reis door Australië, Turkije en Tadzjikistan.
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BRANDENBARG V.O.F.
Halseweg 38 • 7021 HX Zelhem
tel.: 0314-622267 • fax: 0314-620066

Ruurloseweg 2
Hengelo Gld.
Tel. (0575) 46 14 84

Dorpsstraat 27
Ruurlo
Tel. (0573) 45 31 93

www.spannevogel.nl

ZOMERSE TEMPERATUREN!

ZONNIGE KORTINGEN 
OP HORREN EN DIVERSE 

BUITENZONWERINGEN
 

Vraag in de winkel naar
de vele mogelijkheden.

Maandaanbieding JULI

www.verkeersschoolvoskamp.nl
0575-543044

0575 -
543044

www.verkeersschoolvoskamp.nl

Te koop:
3 HA LANDBOUWGROND 

gelegen aan de Dollemansstraat 
nabij Baak.

Info: te verkrijgen a.s. vrijdag 
24 juli van 20.00u tot 22.00u 

Bij J. Gosselink, 
Zutphen-Emmerikseweg 28  

Toldijk

Er is maar 1 BOEKENMARKT

Zondag 26 juli,
55 kramen, Zutphen

IJsselkade; 10.00-17.00 uur

www.boekenvreugd.nl

Stichting openluchtspel Hummelo “het Enghuizen”
presenteert:

Vr 14, za 15, wo 19, vr 21 en za 22 augustus
Greffelinkallee, Hummelo

VVK-adressen: Spar Janssen, Hummelo & Welkoop, Toldijk  
of via: www.openluchtspel-hummelo.nl

Stichting openluchtspel Hummelo “het Enghuizen”Stichting openluchtspel Hummelo “het Enghuizen”
presenteert:

Vr 14, za 15, wo 19, vr 21 en za 22 augustus

SCHERPE
DAG

PRĲ ZEN

Reinier
&Leonie’s

Groenten, Fruit & Traiteur

Geldig van dinsdag 21 t/m maandag 27 juli.

Burgemeester Galleestraat 6a
7251 EB Vorden
Tel.: 0575-550850

SPECIAAL VOOR U GESELECTEERD!!!

Gote wilde

PERZIKEN kg  2.49

IN DE VOL SMAAK!!!

Knapperig + draadloos

HOLLANDSE SPERZIEBONEN 0.99
500 gram  

VAN ONZE VASTE TELER V.D. BELT...

Hollandse

TROSTOMATEN kg  0.99

MELOENEN FESTĲ N!!!

Sappige

GALIA MELOENEN   2 voor 1.50

UIT EIGEN KEUKEN!!!

Deze week alle kant en klare 

magnetron maaltĳ den 

2e naar eigen keuze voor de

HALVE PRĲ S!!! 

Verse maaltijden service
GRATIS bezorgd aan huis
of af te halen in de winkel.
Bĳ  interesse bel 0575-550850.

HALVE
PRĲ S!

INKOOP VAN ALLE METALEN
• Vandaag gebracht/gehaald gelĳ k betaald
• Hoogste dagprĳ zen
• Gratis plaatsing van containers

Bezoekadres: Loskade 3, 7202 CX Zutphen
Tel.: 0575 - 511506              www.schrĳ verschroot.nl
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D.J. Vlogman

, keurslager
Zutphenseweg 16, Vorden

Tel. 0575-55 13 21,

info@vlogman.keurslager.nl

www.vlogman.keurslager.nl

VLEESWARENKOOPJE

100 gram pepercervelaat + 100 

gram gebraden kipfilet

samen

3

98

SPECIAL

Carpacciospies

2

45

100 gram

TROTS VAN DE KEURSLAGER

Verse 

brochettes

1

75

per stuk

KEURSLAGERKOOPJE

Souvlakisteaks

5

95

4 stuks

MAALTIJD IDEE

Witlof 

beenham

schotel

5

50

500 gram

SPECIAL

Carpacciospies

  100 gram 245
 

TROTS VAN DE KEURSLAGER

Verse brochettes

 per stuk 175

VLEESWARENKOOPJE

100 gram pepercervelaat + 
100 gram gebraden kipfilet

samen 398

Aanbiedingen zijn geldig van 20 t/m 25 juli
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www.vlogman.keurslager.nl
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MOLENFAIR 2015
Zondag 26 juli
11.00 - 16.00 uur

Voor de kinderen is er
een sprinkussen!

Parkeergeld per auto
d2,- t.g.v. 

onderhoud molen.

Gezellige markt in en rond 
de molen met verschillende 
plaatselĳ ke verenigingen, 
particulieren en ambachten.

Stichting de Lindsche Molen
Lindeseweg 29
7251 NJ Vorden
0575 - 556314

www.delindeschemolen.nl

Vordenseweg 36
7255 BX Hengelo Gld. info@schildersbedrijfbuunk.nl
Tel.: 06-53490089 www.schildersbedrijfbuunk.nl

• Schilderwerk
 binnen en buiten
• Behangen
• Glaszetten
• Houtrotherstel

Eigen bijdrage 
wordt door ons 
vergoed

Praktijk voor tandprothese en 
implantologie, Paardenwal 3, 
Zutphen. Tel. 0575 - 545953

RJBM Degen, 
tandarts-implantoloog

Klikgebit in combinatie met implantaten in 
een tandenloze onderkaak. Als u geen eigen 
risico meer heeft is het dus gratis!
U moet wel 1 jaar tandenloos zijn



Molenfair Lindesche Molen
Vorden - Stichting de Lindesche Mo-
len organiseert zondag 26 juli voor 
de derde keer een Molenfair in en 
rondom de Lindesche molen aan de 
Lindeseweg.

Ruim 35 standhouders verlenen me-
dewerking aan de Molenfair die in 
en op het plein van de molen wordt 
ingericht zodat het geheel een fleu-
rig aanzicht heeft. Het aanbod van 
de deelnemers aan de fair is divers; 
eigen gemaakte jams, diverse hobby-
isten, ondernemers die hun Achter-
hoekse streekproducten presenteren, 
een stand met bloem sierwerk en een 
stand omtrent het aanleggen en on-
derhouden van siertuinen.

Ook de plaatselijke bijenvereniging 
is van de partij evenals een hoeden-
maakster, een wijnboer en een paling-
rokerij. Ook is er een oldtimershow 
van oude landbouwtractoren met 
daarbij stationaire motoren die kleine 
apparaten aandrijven. Kinderen kun-
nen zich volop vermaken op twee 
springkussens.

Café ‘t Proathuus zorgt voor de ca-
tering en de koffie- en theeverkoop 
wordt door vrijwilligers van Stichting 
de Lindesche Molen verzorgt. De op-
brengsten van de Molenfair worden 
geheel gebruikt voor het onderhoud 
van de Lindesche Molen, die dit jaar 
haar 125e bestaan viert. 

   

Twee Staringavonden
Wildenborch - In de Wildenborchse 
Kapel worden jaarlijks twee Staring-
avonden georganiseerd. Deze avon-
den staan in het teken van de dichter 
A.C.W. Staring (1767 - 1840). Dit jaar 
vinden de Staringavonden plaats op 
30 juli en 6 augustus. 

De avonden beginnen om 19.30 uur, 
de zaal is open om 19.00 uur. Na ont-
vangst in de Kapel volgt een bezoek 
aan de prachtige tuinen van De Wil-
denborch -die daartoe speciaal wor-
den opengesteld- dit onder leiding 
van de tuinman en tuinvrouw Bart 
en Alma van der Schoot. Tijdens de 

rondleiding is er een optreden van 
het vermaarde mannenkoor de IJssel-
zangers. Terug in de Kapel vertelt Ben 
Godtschalk over het leven en werk 
van de dichter Staring. Lodewijk Vre-
denberg draagt gedichten van Staring 
voor en is er opnieuw een optreden 
van de IJsselzangers. Kaarten zijn in 
voorverkoop te verkrijgen bij de VVV, 
Kerkstraat 1b te Vorden en bij Boek-
handel Lovink, Markt 18 te Lochem. 
Aan de zaal zijn nog kaarten verkrijg-
baar zolang de voorraad strekt. 

De toegangsprijs bedraagt € 8,50 t/m 
12 jaar € 5,00, inclusief koffie/koek. 

Vorden- Door leden van de Land- 
en Tuinbouw Organisatie (LTO) 
Bronckhorst, Vrouwen van Nu Vor-
den en Jong Gelre Vorden-Warns-
veld wordt zaterdag 1 augustus weer 
‘Fiets de Boer op’ georganiseerd.

De fietstocht gaat achtereenvolgens 
langs een waterwinbedrijf, een boer-
derijcamping, een bos- en tuinma-
chinebedrijf en een modern op duur-
zaamheid gericht melkveehouderij-
bedrijf (tevens de middagstop met 
versgebakken pannenkoeken). Daar-
na verder langs een melkgeitenbedrijf 
en een evenementenservicebedrijf, 
waar ook het brouwen van bier wordt 
getoond. 
Bijdrage: twee euro, kinderen fietsen 
gratis mee. Start: Dorpskerk in Vorden 
tussen 10.00 uur en 11.30 uur. Jaarlijks een grote belangstelling voor ‘Fiets de Boer op’. 

‘Fiets de Boer op’ Vorden langs maar liefst 
zeven agrarisch gerelateerde bedrijven

Vorden - Gerrit en IJsbrand studeer-
den beiden aan het conservatorium 
in Zwolle en groeiden allebei op in 
Aalten. Dat is de basis waarom ze 
vaak vierhandige orgelconcerten 
verzorgen. Donderdagmiddag 23 
juli van 15.30 tot 16.15 uur dus ook 
weer op het Lohmanorgel in de Vor-
dense Dorpskerk. Composities van 
Guami, Tomkins, Carlton, Bach en 
Mozart.

Gerrit Hoving (1984) studeerde or-
gel aan het ArtEZ Conservatorium te 
Zwolle bij Theo Jellema. Tijdens zijn 
studie volgde hij interpretatielessen 
bij Eric Lebrun in Parijs, masterclas-
ses bij Anders Johnsson (Zweden) en 
Edoardo Bellotti (Italië). In 2007 werd 
hij tweede prijswinnaar op het Go-
vert van Wijn concours te Maassluis. 
In datzelfde jaar behaalde Gerrit zijn 
bachelordiploma orgel. De opleiding 
kerkmuziek rondde hij in 2010 af. 
Hiervoor studeerde hij aan het con-
servatorium te Enschede bij Gijs van 
Schoonhoven.

Beiden deden het 
conservatorium   
in Zwolle

In de jaren nadien volgde hij inter-
pretatielessen bij Bert Matter en Toon 
Hagen. Gerrit is sinds oktober 2009 
organist van de Grote of Oude Cyri-

acuskerk te Dalfsen. Hij treedt regel-
matig op als continuospeler/begelei-
der bij ensembles en koren. Tevens 
is hij werkzaam als docent aan de 
muziekschool op Urk en heeft hij een 
privé-lespraktijk. Naast deze werk-
zaamheden volgt Gerrit momenteel 
de opleiding tot orgeladviseur via de 
LOTO.

IJsbrand ter Haar 
IJsbrand ter Haar (1982) studeerde 
orgel aan het conservatorium te Arn-
hem bij Theo Jellema en klavecimbel 
aan het conservatorium te Zwolle bij 

Chris Farr. Hij zette zijn orgelstudie 
voort aan de Messiaen Academie bij 
onder andere Theo Jellema, Leo van 
Doeselaar en Cor van Wageningen.

In 2006 voltooide hij deze studie met 
onderscheiding. IJsbrand behaalde 
prijzen bij verschillende (inter)natio-
nale orgelconcoursen. IJsbrand is or-
ganist in Elst, Duiven en Velp.

Toegang vrij, collecte na afloop.
   

 ▶ vriendenvandedorpskerkvorden.nl

Gerrit Hoving (1984) studeerde orgel aan het ArtEZ Conservatorium te Zwolle.

Toeristenconcert door twee studievrienden 
in de Vordense Dorpskerk  

Vorden - Er verschenen de afgelo-
pen tijd al enkele mysterieuze be-
richtjes op Facebook: stiekem op 
‘De Vordering’. Een paar dagen la-
ter weer stiekem op school. In het 
weekend verscheen er een foto met 
allemaal geopende verfpotten. Het 
was duidelijk dat de ouders/verzor-
gers van groep 8 met iets bezig wa-
ren. Maar wat?

Dat werd maandag 6 juli duidelijk. 
Toen boden zij en de leerlingen van 
groep 8 hun afscheidscadeau aan. Het 
grote voorwerp op het schoolplein, 
bedekt met doeken kon niemand ont-
gaan en trok natuurlijk veel bekijks. 
Toen de bel om 08.30 uur ging, werd 
aan leerlingen en het team gevraagd 
om bij het nog onbekende voorwerp 
te komen staan. Tijdens een klein 
woordje werd verteld dat ‘De Covik’, 
grondverzet, loonwerk, sloopwerk en 
transport uit Steenderen ‘het voor-
werp’ heeft geschonken en Barend-
sen Staaltechniek BV voor het vervoer 
naar school heeft gezorgd. De leerlin-

gen van groep 8 zijn, na plaatsing, als 
ware kunstenaars aan de slag gegaan 
en hebben het voorwerp in vrolijke 
kleuren gezet. Schildersbedrijf A. Pe-
ters zorgde voor een deel van de pot-
ten verf. Tijdens het tellen van 1 tot 8 

werd het doek langzaam verwijderd 
en kwam een prachtig gekleurde 
duiker tevoorschijn! Het team en de 
leerlingen zijn hier erg blij mee. Dit 
cadeau gaat ongetwijfeld veel speel-
plezier opleveren.

Het cadeau van de ouders/verzorgers van groep 8 levert ongetwijfeld plezier op.

Na mysterieuze berichtjes op Facebook

Nieuw aanwinst schoolplein De Vordering

Agenda
21 - 28 juli   21 - 28 juli
Jeu de Boules Handwerken-Breien 
10.00 – 11.00 uur 10.00 – 11.30 uur
Info tel. 0575 - 520452 Kulturhus het Dorpscentrum

  

Vervoersdienst
Voor vervoersvragen kunt u van maandag t/m donderdag bellen tussen 
09.00 – 10.00 uur met het nieuwe telefoonnummer: 0575 - 555 282.  

Kunstbus
De werkgroep van de Kunstbus heeft 
ook weer een gevarieerd programma 
samengesteld. De folders liggen op 
verschillende plekken in Vorden zoals 
de bibliotheek, VVV wachtkamer 
huisartsen enz. en ook bij Stichting 
Welzijn Vorden op kantoor.  Het 
programma ziet er als volgt uit: 15 
oktober 2015 Museum de Fundatie, 
3 december 2015 theaterconcert van 

Liesbeth List en Annemarie Oster. 7 
januari 2016 Toneel: Op bezoek bij 
meneer Green met de acteurs Bram 
van der VLugt en Oren Schrijver. 24 
februari 2016 theaterconcert van de 
succesvolle African Mamas en Leoni 
Jansen. De aanmeldingsformulier kunt 
u inleveren voor 13 augustus a.s.in 
de brievenbus van Stichting Welzijn 
Vorden, Raadhuisstraat 6 te Vorden.

Ipad cursus
Bij voldoende deelname starten wij 
in september weer een iPadcursus 
in Vorden en Hengelo. U kunt 
zich aanmelden via e-mail: info@
welzijnvorden.nl of telefonisch op 

dinsdag en woensdag, tel. 553405 
tussen 9.00 – 11.00 uur.

Zie voor meer informatie over activiteiten 
op onze website www.welzijnvorden.nl

(Advertorial)

Resultaten sixpack challenge 
bij Sportcentrum AeroFitt
Bronckhorst - In de periode van 4 
mei tot en met 13 juni vond er bij 
Sportcentrum AeroFitt wederom 
de ‘six-pack challenge’ plaats. Ge-
durende zes weken werkten 298 
deelnemers drie keer per week een 
speciale ‘six-pack work-out’ af.

De workout stond onder begeleiding 
van een gecertificeerd instructeur. 
Daarnaast kregen alle deelnemers 
een persoonlijk voedingsadvies op 
maat en ontvingen ze wekelijks voe-
dings- en trainingstips per email. Het 
fanatisme onder de deelnemers was 

enorm, maar wat het team nog en-
thousiaster maakte waren de fantas-
tische resultaten. Hieronder een op-
somming van de bereikte resultaten:
Aantal deelnemers: 283. 
Totaal aantal kilo’s verloren vet mas-
sa: 877,3 kg. 
Dat is gemiddeld 3,1 kg per persoon. 
Totaal aantal kilo’s gewonnen spier-
massa: 84,9 kg. 
Dat is gemiddeld 0,3 kg per persoon.
Nieuwsgierig hoe de deelnemers dit 
bereikt hebben? Voor meer informa-
tie mail naar AeroFitt.
info@aerofitt.nl

5Kunst & CULTUUR



Wichmond - Dorpsbelang Wichmond Vierakker heeft een beroepschrift in-
gediend bij de Rechtbank in Arnhem tegen een besluit van het college van 
dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rijn en IJssel betreffende het gedeel-
telijk intrekken van een verleende watervergunning. Deze vergunning was 
eerder verleend bij het realiseren van het wandelpad ‘Klompenkeerlspad’.

Aan het woord is de heer Rob Schou-
ten, bestuurslid van Dorpsbelang 
Wichmond Vierakker en daardoor 
nauw betrokken bij de aanleg van 
het wandelpad. “Na het welslagen 
van het eerste pad ‘de Ockhorstroute’ 
kwam er vanuit de bevolking het ini-
tiatief voor een tweede wandelroute. 
Zo’n initiatief uit het dorp kun je al-
leen maar omarmen en daarom zijn 
we met veel vrijwilligers aan de slag 
gegaan om alles rondom de aanleg te 
realiseren. Wij zijn hierbij uiteraard 
zeer zorgvuldig aan de slag gegaan en 
hebben met alle betrokken partijen 
zoals agrariërs, overheidsinstellingen 
en grondeigenaren, waaronder ook 
een eigenaar van Landgoed Suideras 
veelvuldig overleg gehad. We hebben 
gezamenlijk verschillende routes be-
keken en uiteindelijk de definitieve 
route vastgesteld. Deze is door alle be-
trokken partijen akkoord bevonden. 
Een week na de feestelijke opening 
in april 2013 ontvingen wij een brief 
van de rentmeester van de erven van 
het Suideras, waarin hij aangaf dat 
zijn opdrachtgever niet akkoord was 
met een deel van de route. Sindsdien 
hebben we een conflict”, zegt een zeer 
teleurgestelde Schouten.

Het deel van de route waar de erven 
van het Suideras bij nader inzien en 
na het passeren van de akte alsnog 
geen toestemming voor willen verle-
nen is een schouwpad van het Water-
schap. De erven beroepen zich onder 
andere op een akte uit 1970 waarin 
staat dat het pad alleen als schouwpad 
mag dienen voor het Waterschap en 
alleen betreden mag worden voor het 
onderhoud van de sloten. Het Water-
schap had echter voor het opnemen 
van dit deel in de route een waterver-
gunning afgegeven aan de werkgroep. 
Hier is door geen enkele partij tijdens 
de hele procedure bezwaar tegen ge-
maakt. De vergunning geeft de werk-
groep het recht om dit schouwpad op 
te nemen in de wandelroute, zodat 
het bewandeld kan worden. Na het 
latere bezwaar van de erven heeft het 
college van dijkgraaf en heemraden 
van het Waterschap Rijn en IJssel deze 
vergunning gedeeltelijk ingetrokken, 
waardoor dit cruciale deel van de 
route niet meer bewandeld mag wor-
den en daarmee is de hele route ko-
men te vervallen. “We hebben diverse 
overleggen gehad en een alternatieve 
route voorgesteld, zodat het wandel-
pad toch kan blijven bestaan. Maar dit 

werd afgewezen door de rentmeester 
namens de erven van het Suideras. En 
dat vind ik zacht uitgedrukt toch wel 
heel erg jammer! We hebben het hier 
wel over heel veel werk dat door veel 

vrijwilligers is gedaan, fondsen die 
geworven zijn en sponsoren die geld 
in het wandelpad hebben gestoken. 
En ik snap het Waterschap niet, die 
toch steeds meer het recreatief me-

degebruik hoog in het vaandel heeft 
staan en nu het tegenovergestelde 
doet!”, aldus Schouten. In april 2014 
heeft Dorpsbelang Wichmond Vier-
akker, zich gesteund wetende door 
de gemeente Bronckhorst, bezwaar 
gemaakt bij de bezwaarschriften-
commissie van het Waterschap. Deze 
commissie geeft hen op alle punten 
gelijk, maar het Waterschap legt dit 
advies naast zich neer. “Het is wat 
ons betreft een principe kwestie ge-
worden. Het gaat maar om zo’n klein 
stukje in de hele route, maar wel een 
heel belangrijk stuk! Het alternatief is 
wandelen over een drukke openbare 
weg en dat is wat we absoluut niet wil-
len. Er speelt vast wat anders en daar 
worden wij de dupe van”, vervolgt 
Schouten. “Het Waterschap draagt 
wel oplossingen aan, maar wij hoeven 
geen cadeautjes van ze. Wij willen dat 
de vergunning weer hersteld wordt, 
zodat het wandelpad weer open kan”. 
Schouten vraag zich af of de akte uit 
1970 nog wel rechtsgeldig is. “De si-
tuatie zoals die toen was, bestaat niet 
meer, sloten zijn bijvoorbeeld verlegd. 
We zagen ons daarom genoodzaakt 
om de stap naar de rechter te ma-
ken. Terwijl wij eigenlijk vinden dat 
we geen partij zijn in deze, maar het 
Waterschap en de erven van Suideras. 
Laat daarom de rechter maar een uit-
spraak doen, dan weten we allemaal 
waar we aan toe zijn!”, besluit een 
strijdlustige Schouten.

De heer Rob Schouten bij het deel van het wandelpad waar de toegang weer 
verboden is.

“Diverse overleggen gehad en een alternatieve route voorgesteld, maar dit werd afgewezen door de rentmeester namens de erven van het Suideras.”

Dorpsbelang Wichmond Vierakker stapt naar de rechter

Martin Buunk begint eigen 
schildersbedrijf
Hengelo - Martin Buunk uit Hengelo 
is in mei begonnen met een eigen 
schildersbedrijf. Na 19 jaar bij een 
baas gewerkt te hebben, heeft hij de 
stap gezet om voor zichzelf aan de 
slag te gaan.

In de jaren 90 leerde Martin Buunk het 
schildersvak nog in de breedste zin 
van het woord. Niet alleen schilderen, 
maar ook behangen en glaszetten. 
Eerst op de technische school, daarna 
door één dag per week vervolgoplei-
dingen te volgen. Na school ging hij 
direct aan het werk bij Regelink, waar 
hij zich de overige vier dagen per 
week in de praktijk leerde bekwamen.
De 36-jarige Hengeloër had al eerder 
het idee in het achterhoofd om voor 
zichzelf te beginnen: “Dit jaar was het 
een goed moment. Door de crisis is 
werken in dienst van een werkgever 
moeilijk geworden. Een uitzendcon-
tract was voor mij ook geen optie, om-
dat je dan van oktober tot maart geen 
werk hebt. Voor mij was de keuze dus 
snel gemaakt. Ik had al professionele 
apparatuur in huis, zodat ik weinig 
hoefde te investeren.”De bus van 
Schildersbedrijf Buunk met het op-
vallende logo is inmiddels in Hengelo 
en omgeving een bekende verschij-
ning. “Het begint met de mensen die 
je al kent en geleidelijk gaat het dan 
van mond tot mond verder, omdat je 
kwaliteit levert. Daarin probeer ik me 
ook te onderscheiden, dus door mee 
te denken met de klant, goede advie-

zen te geven en net dat beetje extra te 
doen door alles netjes af te werken. Ik 
lever het af zoals ik het zelf als klant 
ook graag zou willen hebben. Belang-
rijk is ook de houtrotsanering. Als ik 
een rotte plek in het hout tegenkom 
los ik dat snel op met een timmerman 
waarmee ik samenwerk. Daardoor 
hoeft de klus niet langer te duren en 
wordt het tegen lage kosten gerepa-
reerd. De opdrachtgever hoeft daar 
dan niet zelf achteraan.” De orderpor-
tefeuille van schildersbedrijf Buunk is 
al goed gevuld met een stijgend aantal 
eigen klanten. De overige uren vult hij 
op door te werken bij collega-bedrij-
ven, waarmee hij goed samenwerkt. 
Een groot voordeel is dat hij professi-
onele apparatuur in huis heeft: “Eerst 
schuur ik de plafonds of wanden stof-
arm met de planex van Festool NL. 
Bijkomend voordeel is dat je in de 
winter kunt doorwerken zonder veel 
overlast. Daarna voorzie ik de wanden 
van glasvezelbehang met de speciale 
waterbak, een soort inlijmmachine, 
waarmee je erg snel kunt werken en 
dat een perfect resultaat geeft. Glad 
en naadloos. Tegenwoordig is ook 
fotobehang erg populair, waarmee je 
woonkamer of kantoor een flitsend of 
juist rustgevend karakter kunt geven. 
Alles is mogelijk.”
   

 ▶ www.schildersbedrijfbuunk.nl
 ▶ info@schildersbedrijfbuunk.nl
 ▶ 06-53490089

   

Vorden - Woensdagochtend 8 juli 
vierden de kinderen van de Dorps-
school Vorden een bijzonder feest. 
Twee juffen namen afscheid en zij 
werden met bijzonder vervoer naar 
school gebracht. Juf Alie zat in een 
fraaie Ferrari en Juf Gerdina in een 
open Audi TT. Het docententeam 
nam eerder al afscheid van de beide 
pensionada’s. De Achtkastelen rou-
te werd gefietst met een afsluiting 
in Het Meestershuis. De loopbanen 
van de beide dames passeerden de 
revue.

Juf Alie
Alie werkte 29 jaar in het onderwijs. 
“Alie is een rasechte juffrouw,” vertelt 
directeur Jan van der Gaast. “Eén die 
maar één ding belangrijk vindt en dat 
zijn de kinderen.” De school was al-
les wat telde. Ze werkte in duo met juf 
Ria.

“Alie is spontaan, een juf die kind met 
de kinderen kan zijn. Lezen en natuur 
zijn haar grote passies. Ze heeft een 
akte biologie, maar is in het basison-
derwijs gebleven. Dat is aan alles te 
merken, excursies pakt ze op, ze gaat 
veel wandelen in de natuur. We zullen 
de spuitende sinaasappels missen. 
Alie is betrokken, sociaal, gevoelig 
voor sfeer en heeft geen negen tot vijf 
mentaliteit. De kinderen zijn gek met 
haar.”

Juf Gerdina
Gerdina werkte 33 jaar in het onder-
wijs en groeide binnen de Dorps-
school Vorden vanuit een klas naar de 
taak van Intern Begeleider. “Zij heeft 
nog een aantal dagdelen een groep, 
of geeft een paar lessen,” aldus direc-
teur. Het regelen van de zorg, omgaan 
met problemen, diagnosticeren, con-
tacten met ouders en het Samenwer-
kingsverband Zutphen, waar de zorg 
wordt gecoördineerd, was haar be-
langrijke onderwijsinhoudelijke taak.

“Dat ligt niet alleen bij mij of de leer-
krachten, maar zij heeft een totaal-
overzicht van wat en hoe er in de 
groepen getoetst wordt en wat de re-
sultaten zijn.”

Afscheid nemen
Het was nu voor de beide dames een 

goed moment om afscheid te nemen. 
Ze hebben veel liefhebberijen en de 
tijd zal zich weer vullen, weet Van der 
Gaast. “Ze gaan met pijn in het hart 
de boel loslaten, maar kijken met veel 
plezier terug naar wat zij in het onder-
wijs hebben gedaan.”

Een goed moment 
om afscheid te 
nemen

Woensdagochtend maakten alle kin-
deren een erehaag, waar de juffen 
tussendoor liepen naar het plein. Jan 
van der Gaast sprak de juffen toe, die 
tussen alle kinderen bleven staan, de 
kleinsten vooraan. “Lieve juf Alie en 
lieve juf Gerdina, jullie hebben een 
hele bijzondere start van deze dag 
gehad,” sprak hij de feestelijk geklede 
juffen toe.

“Het is voor jullie een heel bijzondere 
week, maar dit is denk ik de topdag 
die je met elkaar hebt. Want het is nog 

een paar dagen en dan doen jullie de 
schooldeuren voor het laatst achter 
je dicht. Dan zit jullie onderwijsloop-
baan erop. Dan heb je geen eigen klas 
meer, dus of we het een feestdag moe-
ten noemen dat weet ik niet, maar we 
maken er in elk geval met elkaar iets 
heel erg moois van.”

Fantastische aankomst
Alie en Gerdina zullen in elk geval de-
ze fantastische dag niet snel vergeten. 
In twee fantastische auto’s, een Ferrari 
en Audi TT maakten zij een rit mee 
vanaf huis naar school. De kinderen 
van de school maakten een erehaag 
en applaudisseren toen zij het plein 
op kwamen lopen. “Wij wensen jullie 
een erg fijne en bijzondere dag.”

Prachtige cadeaus
De kinderen waren in de klassen nog 
met ‘iets’ bezig, maar wat dat was 
werd bijna aan het eind van de och-
tend duidelijk.

De juffen namen in de grote hal plaats 
op de grote stoelen, waar zij in het 
zonnetje werden gezet. De groepen 
hadden prachtige cadeaus gemaakt, 
zoals schilderijen, een tafellaken, 
dienblad en een lied.

Pensionada’s van de Dorpsschool juf Alie (l.) en juf Gerdina: tussen de kinderen.

Dorpsschool neemt afscheid van juf Alie en Juf Gerdina

Slotweek vol leuke verrassingen

Martin Buunk van Schildersbedrijf Buunk.
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Vorden - De eerste schermutselingen op de evenementenweide van Kasteel 
Vorden zijn zichtbaar. Vanaf komend weekeinde verrijst er een compleet 
‘motordorp’ op de kasteelweide aan de Horsterkamp. Meer dan duizend 
motorrijders uit bijna dertig landen bivakkeren vanaf komend weekeinde 
namelijk voor een kleine week in Vorden. Vorden is van zaterdag 25 juli 
tot en met zaterdag 1 augustus gastheer voor de jaarlijkse internationale 
FIM Rally die onder auspiciën van de Federation International Motocycliste 
(FIM) plaatsvindt.

De Vordense Auto- en Motorclub De 
Graafschaprijders staat eind juli dan 
ook voor haar grootste uitdaging in 
haar 65-jarige clubgeschiedenis. Deze 
zeventigste editie van de FIM Rally 
wordt extra kleur gegeven door een 
uitgebreid programma waarbij VAMC 
De Graafschaprijders alles in het werk 
stelt om er een fantastisch evenement 
van te maken. De ruim duizend deel-
nemers (1025) komen uit 27 landen 
naar Vorden waar ze een cultureel 
en toeristisch programma krijgen ge-
presenteerd. De centrale uitvalsbasis 
voor de rally is de evenementenweide 
bij Kasteel Vorden. Hier zal een cam-
ping voor zo’n zevenhonderd deelne-
mers worden ingericht en de feest-
tent/secretariaat worden geplaatst. 
De ruim driehonderd andere deelne-
mers overnachten in plaatselijke en 
regionale hotels en overnachtingslo-
caties. Dagelijks worden de deelne-
mers een brood- en dinerbuffet op 
het evenemententerrein aangeboden. 
Elke avond is er livemuziek met gere-
nommeerde bands met vrijdagavond 
als hoogtepunt de diverse prijsuitrei-
kingen. De plaatselijke ondernemers 
hebben zich ook voorbereid om de 
grote invasie van motorrijders. Naar 
verwachting zullen vooral de hore-
caondernemingen ongetwijfeld hun 
‘graantjes’ mee pikken.

Enorme organisatie
De organisatiecommissie van De 
Graafschaprijders bestaande uit Bert 
Regelink, Wouter Memelink, Gerard 
Versteege en Gerard Hartman zetten 
momenteel de laatste puntjes op de i 

van het immense evenement. In de af-
gelopen maanden zijn er door de vier 
mannen intensieve gesprekken ge-
voerd met diverse instanties zoals de 
gemeenten Bronckhorst en Zutphen, 
de provincie Gelderland, Rijkswater-
staat, de Vordense Ondernemers Ver-
eniging (VOV) en sponsoren. Voorzit-
ter Bert Regelink van de organisatie-
commissie moet het toegeven. “Het 
is een enorme organisatie. We wor-
den als organisatiecommissie onder-
steund door een viertal werkgroepen 
met hun specifieke deeltaken die elk 
weer een beroep kan doen op de ruim 
135 vrijwilligers met daarnaast nog 
een kleine veertig verkeersregelaars 
en mensen van EHBO-Vorden.”

Ongekende activiteit
Tijdens de rally delen de ruim dui-
zend deelnemers hun passie voor mo-
torfietsen en natuurlijk hun ervarin-
gen. Veel deelnemers hebben de FIM 
Rally vast in hun agenda staan. Het is 
dan ook een jaarlijkse ‘Meet en Greet’. 
Wel zijn de deelnemers aantallen de 
laatste jaren minder als voorheen. 
Bert Regelink: “Voor de gemeenschap 
Vorden blijft dit een ongekende acti-
viteit die grotendeels wel besloten is. 
Maar er zijn diverse momenten waar-
bij het publiek nadrukkelijk betrokken 
wordt zoals een historische wegrace 
op bedrijventerrein Het Werkveld op 
zondag 26 juli (aanvang 11.00 uur), de 
officiële Finish op woensdag 29 juli 
vanaf 10.00 uur van alle deelnemers in 
het centrum van Vorden waar alle lan-
den zich zullen presenteren met het 
volkslied bij binnenkomst en de Pa-

rade de Nations met een lengte van 38 
kilometer op vrijdag 31 juli die vanuit 
Vorden vanaf 10.00 uur in een colon-
ne van ruim duizend motoren door 
een aantal kernen van de gemeente 
Bronckhorst naar Zutphen voert.

Programma:
- Zaterdag 25 juli: Opening camping/

Rally nabij kasteel Vorden. De eerste 
deelnemers arriveren dan in Vorden.

- Zondag 26 juli: Historische Wegrace, 
industrieterrein Vorden (11.00 tot 
17.00 uur).

- Maandag 27 juli : Excursies en toer-
ritten omgeving Achterhoek/Twen-
te. Onder begeleiding een rondrit 
door de Achterhoek en Twente 
waarbij excursie gepland staan naar 
authentieke klompenmakers en de 
Grolsch fabriek.

- Dinsdag 28 juli : Excursie Amster-
dam. Per bus gaan de deelnemers 
naar Amsterdam voor een rondvaart 
door de grachten en een bezoek aan 
het Rijksmuseum.

- Woensdag 29 juli: Finish per land in 
centrum Vorden. Elk land wordt daar 
ontvangen en finisht officieel onder 
de klanken van hun nationale volks-
lied. Het eerste land start rond 10.00 
uur, de laatste deelnemers zullen 
14.45 uur arriveren in het centrum. 
Het centrum van Vorden is de gehele 
dag afgesloten voor het overige ver-
keer. ‘s Avonds officiële opening van 
de 70e FIM Rally (20.00 uur).

- Donderdag 30 juli: Excursie Rot-
terdam Havengebied en de molens 
van Kinderdijk. Ook hier gaan alle 
deelnemers per bus in twee groe-
pen naar de molens van Kinderdijk 
en de havens van Rotterdam.

- Vrijdag 31 juli: Parade de Nations 
vanaf Vorden (10.00 uur) via enkele 
kernen van Bronckhorst naar cen-
trum Zutphen, Prijsuitreiking en 
feestavond (20.00 uur).

- Zaterdag 1 augustus: Sluiting cam-
ping.

Vele motorrijders nemen deel aan de FIM Rally.

Vorden komende week overspoeld door 
meer dan duizend motorrijders

250 g

Anti-hoestbonbons

3 STUKS

4 STUKS10 STUKS

32 GB

PER STUK

PER STUK

PER STUK

PER STUK3 STUKS

PER STUK

500 G 

0.99

1.99

2.49

11.99

0.99
  WEEKEND

0.89
  WEEKEND

0.89
  WEEKEND

2.69
  WEEKEND

2.49
  WEEKEND

0.99
  WEEKEND

0.69
  WEEKEND

0.49
v   van 0.69

2.69
v   van 2.79

0.75
v   van 0.79

0.89
v   van 0.99

Vanaf woensdag 22-07-2015

www.aldi.nlHOGE KWALITEIT - LAGE PRIJS

0.
Zet- en drukfouten zijn voorbehouden. * Uit de koeling 

Solar lampion

PRIJSVERLAGINGEN

Galia meloen

Witte druiven Bloemkool

Cantaloupe meloen

Gemarineerd, zonder been. 
600 g

Schouderkarbonade*

300 g

Gemarineerde 
varkenshaas-
spiesen*

Picknickbroodjes

Memorystick

FOTOSERVICE
Bestel online via ALDIFOTO.NL

30-pins wit

Laadkabel voor 
iPhone en iPad

Mini-koelelementen

150 g

Luchtverfrisser
2x 44 g

Suikervrije pastilles

12x 100 g

Kattenvoer in portiezakjes

** Bron: Consumentengids juli/augustus 2015 

24 T/M 26 JULI24 T/M 26 JULI24 T/M 26 JULIWEEKEND
24 T/M 26 JULI24 T/M 26 JULI24 T/M 26 JULIWEEKENDVOORDEEL!

LAAGSTE PRIJS
 VOOR HUISMERKEN**

7



Gemeentehuis
Elderinkweg 2, 7255 KA Hengelo (Gld)

Postadres / telefoonnummer
Postbus 200, 7255 ZJ Hengelo (Gld)
tel. (0575) 75 02 50 (centraal nummer)
fax (0575) 75 05 99
e-mail: info@bronckhorst.nl 
website: www.bronckhorst.nl
volg ons op twitter: @gem_bronckhorst

Onze openingstijden zijn
Maandag t/m donderdag 08.30 - 16.30 uur
Alleen tot 12.30 uur vrije inloop, 
daarna op afspraak
Donderdagavond  17.30 - 19.30 uur
Vrijdag   08.30 - 12.30 uur

Voor veel voorkomende producten zoals 
paspoort of rijbewijs en voor een intake-
gesprek als werkzoekende kunt u heel 
eenvoudig digitaal via de website een 
afspraak maken. Voor alle andere 
afspraken (bijvoorbeeld vergunningen) 
kunt u ons bellen (0575) 75 02 50.

Telefonisch kunt u ons bereiken
Maandag t/m donderdag 08.30 - 16.30 uur
Vrijdag  08.30 - 12.30 uur

Calamiteitennr. (06) 13 10 07 77
(alleen buiten openingstijden) 

Sociale teams
Voor vragen over zorg, welzijn en werk 
kunt u terecht bij de sociale teams. 
Telefonisch bereikbaar via (0575) 75 02 50
E-mail: info@bronckhorst.nl
Locaties: www.bronckhorst.nl/socialeteams
Inloopuren:
Maaandag 08.30 - 12.30 uur
Dinsdag 17.00 - 20.00 uur
Woensdag & donderdag        13.00 - 17.00 uur 
Vrijdag 08.30 - 12.30 uur

B en w info
Burgemeester Helmi Huijbregts-Schiedon
Openbare orde en veiligheid, Handhaving, 
Communicatie, Publiekszaken

Wethouder Paul Seesing (CDA)
Werk en inkomen, Verkeer en vervoer, 
Breedband, Wegen en groen, 
Volksgezondheid
Gebiedswethouder Bronckhorst-Noord

Wethouder Arno Spekschoor (CDA)
Volkshuisvesting en Ruimtelijke ordening, 
Financiën en belastingen, Milieu en afval, 
Regionale samenwerking
Gebiedswethouder Bronckhorst-West en 
Bronckhorst-Zuid
 
Wethouder Antoon Peppelman (PvdA)
Zorg en welzijn, Personeel en organisatie, 
Facilitaire zaken, Informatisering en 
automatisering, Algemene juridische en 
bestuurszaken
Gebiedswethouder Bronckhorst-Midden
 
Wethouder Jan Engels (D66)
Sport en cultuur, Onderwijs, 
Economische zaken, Recreatie en 
toerisme, Plattelandsontwikkeling, 
Burgerparticipatie en bestuurlijke 
 vernieuwing, Kernenbeleid
Gebiedswethouder Bronckhorst-Oost

Gemeenteraad bereiken? 
Neem contact op met de griffie, 
tel. (0575) 75 02 50 of e-mail: 
griffie@bronckhorst.nl

Colofon
‘Gemeente Bronckhorst Nieuws & Informatie’
is een uitgave van de gemeente Bronckhorst.
Redactie: cluster communicatie
tel. (0575) 75 02 50 
e-mail: communicatie@bronckhorst.nl

De artikelen staan ook op de website 
www.bronckhorst.nl
Op deze website vindt u de belangrijkste 
informatie over de gemeente.

Heeft u een naaste of bekende die 
het voor u mogelijk maakt dat u thuis 
kunt blijven wonen? Bijvoorbeeld 
omdat diegene uw boodschappen 
doet, regelmatig voor u kookt of 
schoonmaakt? Dan waardeert u 
dat natuurlijk zeer. 

Ook de gemeente waardeert de inzet 
van deze mantelzorgers enorm en 
realiseert zich dat zij onmisbaar zijn 
voor veel inwoners. Om dit te laten 
zien, hebben wij een nieuwe regeling 
‘Waardering mantelzorgers’. Deze is 
in de plaats gekomen van het lande-
lijke ‘Mantelzorgcompliment’, dat 
sinds dit jaar niet meer bestaat. 

De nieuwe regeling van de gemeente 
houdt in dat uw mantelzorger in 
aanmerking kan komen voor een 
geldbedrag van € 100,- voor het jaar 
2015. Een bedrag dat hij of zij naar 
eigen inzicht kan besteden. U kunt uw 
mantelzorger aanmelden als deze 
langere tijd (minimaal 3 maanden) en 

intensief (minimaal 8 uur per week) 
voor u zorgt. Het gaat om extra zorg 
die de normale gebruikelijke zorg 
voor elkaar in een huishouden over-
stijgt. Uw mantelzorger mag uiter-

aard in een andere gemeente wonen. 
U kunt uw mantelzorger voor het 
geldbedrag aanmelden via 
www.bronckhorst.nl/mantelzorg. 
Dit kan tot 1 oktober 2015. 

Bent u mantelzorger? 
Kom naar speciale verwendag!
Daarnaast zetten wij mantelzorgers 
graag in het zonnetje tijdens een 
speciale verwendag voor mantel-
zorgers. Deze bijeenkomst is op 
10 november 2015 op de Dag van 
de Mantelzorg. Het programma en 
de locatie zijn nog een verrassing, 
maar het is in de buurt en belooft 
een heerlijk uitje te worden voor 
mantelzorgers. Bent u mantelzorger? 
Dan kunt u zich voor deze bijeenkomst 
aanmelden via www.bronckhorst.nl/
mantelzorg. Ook dit kan tot 1 oktober 
2015. Er zijn geen voorwaarden 
verbonden aan het aantal uren dat 
u zorg verleent en de bijeenkomst 
kost u niets.

Voor beide mogelijkheden kunt u ons 
ook bellen via tel. (0575) 75 02 50 of bij 
een sociaal team in uw buurt langsgaan. 

Wij hopen op veel aanmeldingen. 
Mantelzorgers verdienen het!

Waardeer uw mantelzorger met 100 euro 
van de gemeente

Jaargang 10, nr. 30, 21 juli 2015

B en w hebben een nieuwe regeling 
opgesteld voor de behandeling van 
klachten van inwoners. Onder meer 
de nieuwe zorgtaken die vanaf 
1 januari bij de gemeente liggen en 
het vertrek van de huidige interne 
klachtenadviseur waren aanleiding 
om onze klachtenprocedure 
opnieuw te bekijken. Klachten gaan 
over gedrag van een medewerker 
of bestuurder, waaraan iemand 
aanstoot heeft genomen, ofwel 
zogenaamde bejegeningsklachten. 
We vinden het belangrijk dat klach-
ten op een zorgvuldige en onafhan-
kelijke wijze worden afgehandeld en 
hebben daarvoor procedures. Voor 
ons zijn klachten ook een gratis advies 
waarmee wij onze dienstverlening 
waar nodig kunnen verbeteren. 

Huidige situatie
Op dit moment starten inwoners 
met een klacht eerst een interne 
procedure op. Deze interne proce-
dure wordt echter uitgevoerd door 
een externe adviseur, wat verwar-
rend kan zijn. In het geval de interne 
klachtenprocedure niet tot het 
gewenste resultaat leidt, wordt de 
klacht voorgelegd aan een externe 
klachtencommissie, die een advies 
uitbrengt.  

Nieuwe situatie
In de nieuwe situatie gaan alle 
klachten die binnenkomen naar de 
interne klachtencoördinator, die een 
vinger aan de pols houdt tot de 

klacht is afgehandeld. Deze infor-
meert de leidinggevende van de 
betrokken medewerker over de 
klacht en de leidinggevende gaat 
daarop in gesprek met de klager en 
spreekt ook de medewerker. De 
afgelopen jaren is gebleken dat de 
meeste klachten in dit stadium naar 
tevredenheid worden opgelost. 
Mocht dit niet zo zijn, dan worden de 
formele in- en eventueel externe 
klachtenprocedure officieel in gang 
gezet. In eerste instantie is dat de 
interne klachtenprocedure. Hier-
voor heeft de gemeente twee van de 
eigen juristen/bemiddelaars die de 
klacht met een frisse blik bekijken, 
omdat zij niet inhoudelijk betrokken 
zijn geweest. Mocht een klager vin-
den dat de klacht dan nog niet naar 
tevredenheid is afgehandeld, dan 
wordt de externe klachtenprocedu-
re doorlopen. Overwogen is of de 
externe procedure door een 
gemeentelijke ombudsman/vrouw 
zou moeten worden gedaan of door 
het instituut de Nationale ombuds-
man. B en w hebben de voorkeur 
voor de eerste. Redenen hiervoor 
zijn onder meer dat we in Bronck-
horst graag ‘Lokaal doen, wat lokaal 
kan’ en het een herkenbaar persoon 
is die lokale situatie kent. Vanzelf-
sprekend zijn beide partijen des-
kundig, objectief en onafhankelijk.

Gemeenteraad beslist
De gemeenteraad bespreekt de 
nieuwe klachtenregeling op 
24 september. Als zij akkoord gaan 
met de regeling, is het de bedoeling 
dat vanaf 2016 een gemeentelijke 
ombudsman/vrouw start en dit 
najaar de benoemingsprocedure 
hiervoor plaatsvindt.
Bij de gemeente komen normaal 
gesproken enkele klachten per jaar 
binnen (2012: 16, 2013: 4, 2014: 12). 

Nieuwe regeling voor behandeling 
in- en externe klachten komt eraan

Woont u in Vorden of omgeving en 
gaat u regelmatig naar de markt op 
vrijdag? Ga de 24e juli dan zeker 
eens langs bij de kraam die onze 
gebiedsambtenaren Herman de 
Groot en Mathijs van Dorst voor 
Vorden, Wichmond en Kranenburg, 
die ochtend hebben. Zij bespreken 
dan graag met u wat u bezighoudt en 
of u ideeën voor uw woonomgeving 
hebt. Ze stellen u ook graag een paar 
vragen die u bij de kraam zult zien. 
Neem een kijkje bij ze!   

Wat zijn gebiedsambtenaren 
ook al weer? 
Om u wegwijs te maken, handige tips 
aan de hand te doen en om goed te 
weten wat er in een dorp speelt, 
heeft de gemeente een aantal gebieds-
ambtenaren die regelmatig op pad 
zijn in Bronckhorst. Zij gaan in 
gesprek met inwoners en organisa-
ties over allerhande onderwerpen.
• Hebt u ideeën voor uw woon-
 omgeving, maar weet u niet bij wie 

u terecht kunt voor hulp om uw idee 
verder uit te werken?

• Iemand nodig om mee te denken 
over het organiseren van een 

 bijeenkomst/activiteit?
• Weten wat er in omliggende dorpen 

gebeurt als het gaat om uw plannen/
 initiatieven en hoe u daarvan kunt 

leren of er welicht bij aan kunt haken?

Durf te vragen. Onze gebieds-
ambtenaren zijn er voor u! 

Zoekt u liever op een andere manier 
contact met Herman en Mathijs. 
Ook dat kan: 

Herman de Groot 
e-mail: h.degroot@bronckhorst.nl
tel. (0575) 75 04 82 of (06) 539 788 24

Mathijs van Dorst 
e-mail: m.vandorst@bronckhorst.nl 
tel. (0575) 75 03 78 of (06) 127 598 00 

Gebiedsambtenaren Mathijs en Herman 
op de markt in Vorden



In een gerenoveerde woning aan 
de Maanstraat in Hengelo werden 
woningeigenaren uit de omgeving 
eind juni tijdens een ‘gevulde 
koekengesprek’ geïnformeerd 
over de mogelijkheden en 
voordelen van energiebesparing 
en woningverbetering.

Uw huis als appeltje voor de dorst?
Twee medewerkers van het 
verduurSaam Energieloket trokken 
eerst de wijken in om de interesse 
voor zo’n gesprek bij bewoners in 
Hengelo te polsen. Zijn ze wellicht 
ook bij u aan de deur geweest met 
een appeltje voor de dorst? Uit de 
reacties blijkt dat verschillende 
bewoners zelf al energiebesparende 
maatregelen hebben getroffen en 
daarover erg enthousiast zijn. 
Anderen willen wel graag iets doen, 
maar nog geen stappen hebben 
ondernomen. Naar aanleiding van 
reacties van een aantal bewoners 
vond op 23 juni een zogenaamd 

‘gevulde koekengesprek’ plaats in 
een voorbeeldwoning aan de Maan-
straat in Hengelo. Tijdens het 
gesprek kregen zij de kans om in de 
gerenoveerde modelwoning rond te 
kijken en te ervaren wat de verschil-
lende verbeteringen op het gebied 
van bijvoorbeeld isolatie en begla-
zing doen met het comfort van de 
woning. Samen met de aanwezige 
deskundigen gingen de bewoners in 
gesprek over de voordelen van de 
maatregelen en de mogelijkheden 
om deze te financieren, bijvoorbeeld 
door de subsidieregeling Achter-
hoek Bespaart voor woningisolatie. 
“Het was mooi om te zien dat de 
bewoners direct met elkaar ideeën 
gingen uitwisselden. Ze houden con-
tact om wellicht samen maatregelen 
te treffen”, aldus de aanwezige 
medewerker van het verduurSaam 
Energieloket. 

Zo’n gesprek ook iets voor u?
Wilt u met een groep buurtbewoners, 

vrienden of een bewonersinitiatief 
ideeën uitwisselen, bekijken wat in 
uw situatie mogelijk is en bespreken 
of en hoe u samen aan de slag kunt 
gaan met comfortverbetering, 
energiebesparing en -opwekking? 
Wanneer u minstens vijf buurtbe-
woners of andere geïnteresseerden 
uitnodigt in uw woning voor een 
‘gevulde koekengesprek’, dan komt 
een deskundige van het verduur-
Saam Energieloket langs om u op 
weg te helpen. Bij een kop koffie en 
lekkere koek kunnen in een ver-
trouwde sfeer al uw ideeën en wen-
sen op tafel komen. Zorgt u voor de 
koffie? Dan brengt de verduurSaam-
medewerker de gevulde koeken mee. 
U kunt via www.verduursaam-
energieloket.nl 
(of scan de 
QR-code) een 
aanvraag doen 
voor een 
gesprek.

Samen energie besparen
Het gezamenlijk treffen van maatre-
gelen kan verschillende voordelen 
opleveren. Zo kunnen bewoners 
elkaar helpen bij het onderzoeken 
van de mogelijkheden, het aanvra-
gen van offertes en bij de uitvoering 
van de werkzaamheden. Daarnaast 
kunt u gezamenlijk subsidie aanvra-
gen, waardoor de subsidie per 
bewoner verhoogd kan worden. 
Bij deze zogenaamde burenbonus 
moeten minimaal zes woningeige-
naren gelijktijdig een subsidieaan-
vraag doen. Het verduurSaam Ener-
gieloket kan u hierbij onafhankelijk 
en vrijblijvend ondersteunen. 
De subsidie in het kader van Achter-
hoek Bespaart kunt u ook bij het 
loket aanvragen.

Bewoners Hengelo zien voordelen van energiebesparing

In Vorden loopt de Baakse Beek. Om 
het stroomgebied een meer natuur-
lijke uitstraling te geven die past bij 
het omliggende landschap en inwo-
ners meer te betrekken bij het gebied 
door er bijvoorbeeld recreatiemoge-
lijkheden te creëren, is een herinrich-
tingstraject ingezet. Het gaat hierbij 
om het gebied van kasteel Hackfort 
naar kasteel Vorden in het dorp. 
Hierin werken Geldersch Landschap 
en Kasteelen, Vereniging Natuurmo-
numenten, het Waterschap, de 
gemeente, provincie en inwoners 
samen. In maart was een informatie-
avond voor inwoners. Zij kregen 
informatie over de nog globale plan-
nen voor de beek en tijdens de avond 
konden ze hun ideeën over de herin-
richting (onder meer over de inrich-
ting van het gebied rondom De Bleek 
en de recreatieve voorzieningen) 
kwijt.

Werkgroep 
Veertien mensen meldden zich aan 
voor een klankbordgroep om samen 
met vertegenwoordigers van de 
betrokken organisaties verder mee 
te denken over een herinrichtings-
plan. In een eerste bijeenkomst 
maakten zij een selectie uit de meer 
dan 100 ideeën. De tien geselecteer-
de ideeën zijn vervolgens door een 
adviesbureau verwerkt in een 
schetskaart. Ook bezocht de groep de 
het heringerichte beekdal Akker-
mansbeek in Gaanderen en de Oude 
IJssel bij Engbergen, waar een zoge-
naamd ‘cool nature park’ is aange-
legd. Dat leverde allerlei mooie aan-
knopingspunten op voor de Baakse 
Beek: van een waterpomp, speeltoe-
stellen voor kinderen en een klimbos 
tot een vlonderpad door het beekdal 
en stapstenen door de beek. Met de 

schetskaart en de indrukken van de 
excursie ging de werkgroep begin 
juni op pad langs de Baakse Beek. 
Welke voorzieningen willen we aan-
brengen? En waar moet dat gebeu-
ren? Alles bij elkaar heeft de werk-
groep nu een aantal mooie en bruik-
bare ideeën samengebracht in een 
eerste ontwerp. 

Prijsvraag
In dezelfde periode zijn 120 leerlin-
gen van school ’t Beeckland aan de 
slag geweest met een prijsvraag voor 
hun ideeën rond de herinrichting van 
de beek. Dat leverde ca. 40 mooie 
maquettes op die in juni zijn gepre-
senteerd aan de werkgroep. De reac-
ties waren zo enthousiast dat beslo-
ten is om de beste acht maquettes op 
meerdere locaties tentoon te stellen, 
onder andere bij het Waterschap. De 
best bruikbare ideeën worden nog 
opgenomen in het ontwerp.

Vervolg
Na de zomer komt ook een presenta-
tie voor belangstellenden. Tijdens 
deze informatiebijeenkomst kunnen 
de aanwezigen het eerste ontwerp 
inzien en inzichten met elkaar delen. 
Na de vakantie volgt meer informatie 
over waar en wanneer de bijeen-
komst is.

Nu alvast meer weten over de 
herinrichting?
Meer informatie over de herinrichtings-
plannen voor de Baakse Beek is te 
vinden op de website van het water-
schap: http://www.wrij.nl/thema’/
actueel/projecten/kern-vorden
van de gemeente Bronkhorst: 
www.bronckhorst.nl en van 
Natuurmonumenten: 
www.Natuurmonumenten.nl

Voorbereidingen herinrichting 
Baakse Beek in volle gang

Glasvezel Buitengebied 
Bronckhorst

Op bezoek bij het 
Europees parlement 

in Brussel 
Snel internet voor het buitengebied komt er, maar 

het duurt langer dan gehoopt. Provincie en gemeenten 
werken nu aan een passende aanpak binnen de moge-

lijkheden van Europese Commissie. Om het belang van 
snel internet voor onze regio nog wat kracht bij te zetten, 
reisde wethouder Paul Seesing samen met zijn collega-
wethouder Han Boer van Berkelland en Jan Jacob van 
Dijk, gedeputeerde van Gelderland, af naar Brussel. Ze 
probeerden daar samen de Europese beleidmakers te 
overtuigen dat snel internet in het Achterhoekse buiten-
gebied van groot belang is. Het subsidieëren van internet 
met een hogere snelheid 30 Mega Bits per seconde 
(Mbps) mag niet volgens de EU-regels. Kan de grens 
van 30 Mbps in de regels niet worden opgerekt?, was 
de vraag. Want uit studies blijkt dat 30 Mbps binnen 

afzienbare tijd ook niet meer voldoende is. We doen 
het graag in 1x goed!. Paul Seesing: “De Europarlemen-

tariërs die wij spraken, hadden begrip voor ons 
standpunt. Maar het is de Europese Commissie 

die de regel moet aanpassen.” Of en wanneer 
dat gaat gebeuren weet Seesing niet.

De landelijke overheid heeft in Nederland  geen wettelijke taak bij 
breedband in het landelijke gebied. Ze draagt ook financieel niet bij. 

Andere overheden pakken die rol wel op. Zo zijn de Achterhoekse 
gemeenten en provincie  al een tijd bezig. Maar de ingewikkelde 

materie  en de positie van marktpartijen maken het niet 
makkelijk in dit project. Het gevolg is dat een concrete 

aanbod aan bewoners voor snel internet in het 
buitengebied nog ongeveer een jaar gaat duren.

vlnr. Boer, Van Dijk en Seesing

Meld discriminatie!  
Wordt u gediscrimineerd of bent u getuige van 
discriminatie? Bijv. omdat u homo bent of 
vanwege uw huidskleur of handicap. 
Bel het Meldpunt Discriminatie.

Discriminatie mag niet en zij kunnen er wat aan doen! 

(0900) 23 54 354 
(bereikbaar van ma. t/m vr. van 9.00 tot 17.00 uur)

Uw melding via internet doen, kan ook! 
Ga naar www.art1no-gelderland.nl

Bij het Meldpunt kunt u verhaal doen, zij luisteren en ondernemen indien gewenst actie.



In oktober 2013 startten bewoners 
samen met de gemeente, land-
schapsorganisaties en andere 
gebiedspartijen het project Dorp en 
Rand om het karakteristieke land-
schap rond de dorpen te behouden 
en te versterken. Voor zichzelf en 
toekomstige bewoners om er goed 
te kunnen leven, voor de bezoekers 
om er fijn te kunnen ontspannen. 
Tot nu toe zijn er maar liefst 52 initia-
tieven! Deze initiatieven worden 
door de ontstane werkgroep met de 
betrokken partijen uitgewerkt en 
indien mogelijk ook uitgevoerd. 
De werkgroep bestaat uit de DBO’s 
van Toldijk, Baak, Steenderen en 
Bronkhorst, Het Steenders Land-
schap, Wildbeheereenheid Steende-
ren, ANV ’t Onderholt, LTO Noord afd. 
Bronckhorst en de gemeente. Wij 
lichten hier een aantal projecten toe.

Plantenbos
De wens van de initiatiefnemers 

is om het Plantenbos aan de 
Landlustweg in Steenderen meer 
beleefbaar en toegankelijker te 
maken. Het Steenders Landschap 
organiseerde een wandeling door 
het bos om aan belangstellenden 
uitleg te geven over de gezamen-
lijke visie en de toekomstige 
ontwikkelingen van het bos. In de 
herfst start de aanleg van een poel, 
worden wandelpaden hersteld en 
laanbomen vrijgezet langs de 
wandelpaden.

Aanbrengen zichtlijnen 
en versterken 
landschapselementen
De zichtlijnen in het buitengebied 
zijn verbeterd door het verwijderen 
van groen, bijvoorbeeld aan de Veer-
weg in stadje Bronkhorst. Daarnaast 
is er overleg met diverse inwoners 
en bedrijven om de bebouwing land-
schappelijk in te passen. Bij zeven 
eigenaren aan de rand van Toldijk, 

Baak en Steenderen zijn hagen, sin-
gels en boomgaarden aangelegd.

Bloeiende akkerranden 
en bermen
Op de oproep aan bewoners om 
bloemzaad in te zaaien langs een 
aantal akkerranden of in een over-
hoek of strook grond die grenst aan 
de openbare weg hebben we 23 
reacties gehad. Een prima resultaat! 
Deze bloemrijke randen trekken nut-
tige insecten aan die schadelijke 
insecten in gewassen bestrijden. Het 
ziet er niet alleen mooi uit, het is ook 
nog eens effectief!

Wildspiegels
De wildbeheereenheid Steenderen 
krijgt op korte termijn materiaal 
om wildspiegels te plaatsen op een 
aantal locaties om reewild te 
beschermen. De groep wil onder 
meer wildspiegels zetten langs de 
N314, Dolfingweg aan de zijde van 

Baak, J.F. Oltmanstraat in Steenderen 
en de Vordenseweg tussen Baak en 
Wichmond. 

Ideeën?
Dit was slechts een greep uit de 
ideeën die succesvol zijn of nog 
worden opgepakt. Maar de dorpen 
en het buitengebied in hun prachtige 
staat houden of versterken, blijft 
aandacht, tijd en zorg vragen. Voelt 
u zich als inwoner ook betrokken bij 
het landschap van Bronckhorst-West 
en heeft u ideeën om het landschap 
te verfraaien? Neemt u dan contact 
met ons op via (0575) 75 02 50 of via 
e-mail info@bronckhorst.nl

De voortgang van dit project 
kunt u ook volgen via 
www.bronckhorst.nl ➝ 
Plannen en projecten ➝ 
Alle plannen ➝ 
Dorp en Rand

Project Dorp en Rand
Bronkhorst, Steenderen, Baak en Toldijk

Bekendmakingen 
In deze rubriek vindt u een verkorte versie van de bekendmakingen die wij afgelopen week 
officieel digitaal gepubliceerd hebben. Via http://overuwbuurt.overheid.nl vindt u op eenvoudige 
wijze onze officiële publicaties. Aan onderstaande opsomming kunt u daarom geen rechten 
ontlenen. Voor veel bekendmakingen geldt dat u bezwaar kunt maken tegen het besluit. 
Ook is het soms mogelijk beroep aan te tekenen. Hoe u dat kunt doen, staat bij de bekendmaking 
zelf op http://overuwbuurt.overheid.nl. Heeft u thuis geen computer, dan kunt u tijdens onze 
openingstijden in het gemeentehuis terecht om stukken digitaal in te zien.

Abonneer u op e-mailservice bekendmakingen
Wilt u de officiële bekendmakingen in uw mailbox ontvangen, 
abonneer u dan via http://overuwbuurt.overheid.nl op de 
e-mailservice voor bekendmakingen. U kunt daarbij aangeven 
van welke bekendmakingen (bijvoorbeeld ‘binnen een straal 
van’, maar ook welk soort bekendmaking) u een attendering 
wilt ontvangen. 

Baak:
• Rozenstraat 17A, renoveren dakconstructie, vergunningvrij

Bronkhorst:
• Veerweg nabij nr 2, plaatsen kunstwerk vogeltje, vergunningvrij

Bronckhorst:
• diverse locatie’s, plaatsen driehoeksborden voor zomer in Gelderland Wichmond 2015, 
 vergunning verleend

Hengelo (Gld):
• diverse straten, organiseren ABC Bronckhorst, vergunning verleend
• diverse straten, organiseren kerstverloting 2015, vergunning verleend
• Akkerwinde, afsluiten weg tijdens buurtfeest, besluit genomen
• Kruisbergseweg 1, uitbreiden werktijden, melding beoordeeld en vergunning verleend voor   
 maatwerkvoorschriften
• Lankhorsterstraat 3, uitbreiden ligboxenstal, aanvraag ontvangen
• Sarinkdijk 3, aanleggen paardenrijbak, procedure termijn verlengd
• Sarinkkamp 3, registreren KDV Peuteropvang Hopza, besluit registratie Landelijk Register 
 Kinderopvang en Peuterspeelzalen
• Varsselseweg 34, organiseren rally voor historische motorfietsen, vergunning verleend
• Vierblokkenweg, bouwen werktuigenberging, vergunning verleend

Hummelo:
• Dorpsstraat, kappen 24 bomen, vergunning verleend
• J.D. Pennekampweg 2A, kappen esdoorn en eik, vergunning verleend
• Keppelseweg 54, registreren KDV-Peuteropvang Hummeloord, besluit registratie Landelijk 
 Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen

Keijenborg:
• Weeninkweg 2B, tijdelijk bewonen recreatiewoning, vergunning verleend

Steenderen:
• Burgemeester Buddingh’plein, standplaatsvergunning voor donderdag, vergunning verleend
• Covikseweg 13, verbouwen woning, vergunning verleend

Toldijk:
• Beekstraat 1B, herinrichting terrein en hallen, aanvraag ontvangen
• Lamstraat 12A, uitbreiden melkrundveehouderij, vergunning verleend
• Wolfsstraat 5, veranderen bedrijf, melding beoordeeld

Vorden:
• De Boonk, afsluiten weg tijdens buurtfeest, besluit genomen
• De Boonk 8, wijzigen bestemming voor bed & breakfast met vijf kamers, aanvraag ontvangen
• Deldensebroekweg 5, veranderen bedrijf, melding beoordeeld
• De Horsterkamp, kappen kastanjeboom, vergunning verleend
• Eikenlaan 23, organiseren Vetnippel Vol Gas, vergunning verleend
• Mispelkampdijk 11, uitoefenen van een horecabedrijf , vergunning verleend
• Ruurloseweg 29, kappen linde, aanvraag ontvangen
• Schoolstraat 13, kappen kastanjeboom, vergunning verleend
• Zutphenseweg 62, kappen walnoot, aanvraag ontvangen

Zelhem:
• hoek Keijenborgseweg/Hummeloseweg, organiseren Høkersweekend Normaal, vergunning 
 verleend
• Nijverheidsweg 11, veranderen inrichting, melding beoordeeld
• Ruurloseweg 1, uitoefenen van een horecabedrijf, vergunning verleend
• Vincent van Goghstraat 72, het organiseren van vlooienmarkten, vergunning verleend
• Zelstweg, plaatsen dakramen, aanvraag ontvangen
• Zuivelweg 2, registreren KDV-Peuteropvang Dolfijn, besluit registratie Landelijk Register Kinder- 
 opvang en Peuterspeelzalen

Bekendmakingen en mededelingen

Blijf op de hoogte!

Meld u aan en ontvang 
berichten over uw buurt 
per email.



HSV De Snoekbaars

6e wedstrijd jeugd
Vorden - Op dinsdagavond 7 juli 2015 hebben de jeugdleden van HSV De 
Snoekbaars hun 6e en tevens laatste wedstrijd van dit seizoen gevist. Wed-
strijdwater was de Oude Berkel in Borculo. Het weer werkte mee en de tem-
peratuur was goed. 

Er zaten 13 vissertjes aan de water-
kant. Er werd redelijk tot goed gevan-
gen. 
Het was spannend want het kon qua 
einduitslag nog alle kanten op, dus 
een goede uitslag neerzetten op deze 
laatste wedstrijd was belangrijk. Sa-
men vingen ze 71 vissen met een to-
tale lengte van 9 meter en 10 cm.

Categorie 6 t/m 10 jaar
Ties Dekkers: 15 stuks, 236 cm.

Floris van Zeeburg: 6 stuks, 76 cm.
Sven Plant: 5 stuks, 71 cm.

Categorie 11 t/m 16 jaar
Jari Janssen:15 stuks, 201 cm.
Max Bruinsma: 9 stuks, 108 cm.
Twan Meppelink: 7 stuks, 90 cm.

Het Jeugdbegeleidersteam HSV De 
Snoekbaars Vorden wenst jullie alle-
maal een fijne vakantie met veel vis-
plezier en hopelijk tot volgend jaar.

   

HSV De Snoekbaars

Jeugdkampioenen 2015

   

HSV De Snoekbaars

Uitslag 55+ viswedstrijd
Lochem - Op 16 juni is er een 55+ 
viswedstrijd gehouden in de Berkel 
te Lochem. 

Bij een zonnige dag werd er redelijk 
vis gevangen. Hierbij de eerste 5.

1 W.Althusius: 2220 gram.
2 W.Vreeman: 1320 gram.
3 J.Aartsen: 700 gram.
4 W.Bulten: 140 gram.
5 A.Vruggink; 100 gram.

   

Duivenberichten 18 juli
Bronckhorst - Uitslagen van de vluchten van de drie duivenverenigingen 
in de gemeente Bronckhorst: PV De Koerier uit Zelhem, PV Vorden en PV 
Steeds Sneller Hengelo. Zaterdag 18 juli stond de laatste midfondvlucht van-
uit Niergnies op het programma. 

Op deze Franse losplaats op een ge-
sloten vliegveld en voormalig leger-
basis, is ruimte genoeg om de duiven 
los te laten. Het startschot klonk om 
09.00 uur.

PV De Koerier Zelhem
Zaterdag 17 juli zijn door elf liefheb-
bers in totaal 89 duiven ingezet. De 
eerste duif ging naar W. Massen. De 
gemiddelde afstand tot Zelhem zat 
rond de 300 km.

Na het startschot begonnen de dui-
ven aan hun terugreis met een wes-
tenwind. De snelste duif is geklokt om 
12.17.47. Het was een wedstrijd met 
een snel verloop.

De uitslag van de top 10: W. Massen 
1, J. Wassink 2, S. Gemmink 3-4, H. 

Niesink 5-6-7-8, A. Kamperman 9, F. 
Meijerman 10.

PV Vorden
De Midfond vlucht vanuit Niergnies 
Frankrijk had een afstand tot Vorden 
van 300 km. Er werd een snelheid van 
95 km/uur behaald.

Uitslag: T.J. Berentsen 1-3, Ria Lue-
sink 2-5-6-7-8, Ashley Eykelkamp 4, P. 
Hendriks 9, H.J. Stokkink 10.

PV Steeds Sneller Hengelo
Van Steeds Sneller vlogen op 18 juli 
59 duiven van acht deelnemers vanuit 
Niergnies.

Uitslag: G. Kempers 1-5-12-14, C. Te 
Stroet 2-15, L. Te Stroet 3-4-7-8-11, R. 
Koers 6-9-10, G. Duitshof 13.

Vorden - In de maand juni werd na 
alle nieuwe af- en aanmeldingen 
het resultaat bij de ledenadmini-
stratie duidelijk na een uitstekend 
seizoen bij v.v. Vorden, waarin het 
1e elftal is gepromoveerd naar de 
2e klas KNVB. Door o.a. de samen-
werking met Socïi, de opkomst van 
het meidenvoetbal, een 3e 35+ elftal 
en de blijvende stroom van nieuwe 
pupillen bij de Mini F en F-pupillen 
is voor het eerst in haar historie de 
grens van 500 leden bereikt. Op dit 
moment staat de teller op 508, maar 
de mijlpaal werd in juni bereikt en 
het 500e lid is Joost Doornink (12) 
geworden.

Tijdens de halfjaarlijkse ledenver-
gadering op 26 juni jl. gaf voorzitter 
William van der Veen, die tevens aan-
kondigde dat hij na 9 jaar aftredend is 
en zich tijdens de ledenvergadering in 
november 2015 niet meer herkiesbaar 
stelt, aan dat de voetbalvereniging 
Vorden met volle tevredenheid terug 
kan kijken op het afgelopen seizoen. 
Het seizoen waarin het meidenvoet-
bal een feit werd en de B1 junioren 
van v.v. Vorden kampioen werden 
en dus de grens van 500 leden werd 
bereikt, werd natuurlijk het meest ge-
kenmerkt door het kampioenschap 
van Vorden 1. Voor het eerst in haar 
bestaan lukte het om kampioen te 
worden in de 3e klas KNVB en mag 
het team van trainer Michel Feuk-
kink zich opmaken voor de 2e klasse 
I. Iedereen binnen de vereniging kijkt 
dan ook uit naar het komende seizoen 
dat op vrijdagavond 4 september zal 

starten met een openingsfeest van het 
seizoen in de kantine d’Ark. Direct in 
het eerste weekend op zondag 6 sep-
tember staat de thuiswedstrijd tegen 
Babberich op het programma en dat 
betekent natuurlijk een prachtige 
openingswedstrijd van het seizoen. 
In het weekend van 25 en 26 augus-
tus zal het 25e en laatste Wim Kuijper 
D-Jeugdtoernooi worden gehouden. 
Ondanks dat het in juni en juli door 
de zomerstop vrij stil is op het sport-
park zijn vele vrijwilligers op de ach-
tergrond druk bezig om het vanaf 2 
augustus allemaal weer goed te laten 
verlopen. Het zal een flinke uitdaging 

worden, maar de gehele vereniging 
ziet met veel vertrouwen het nieuwe 
seizoen tegemoet waarin totaal 36 
teams waarvan 6 senioren, drie 35+, 2 
meidenteams, 9 juniorenteam, 14 pu-
pillenteams en 2 Mini F-teams aan de 
start zullen verschijnen.

Op de foto is te zien dat bestuurslid 
voetbalzaken, Marc van der Linden, 
Joost een heerlijke taart van Bakkerij 
van Asselt overhandigt en een boek 
over v.v. Vorden. Ook kreeg Joost 
een mooi jack met de tekst ‘500e lid 
v.v.Vorden, Joost Doornink, Juni 2015’, 
bedrukt door Zelle Promotion. 

Lochem - Het gaat weer gebeuren. 
De 32ste editie van de Tractorpulling 
Lochem op zaterdag 1 augustus van-
af 15.00 uur. Kaarten bestellen kan 
via www.tractorpullinglochem.nl

Voor het eerst start de wedstrijd al 
om 15.00 uur in Lochem. Voorgaande 
jaren was dat pas om 17.00 uur. “Dat 
hebben we gedaan zodat het feest on-
der de reuzeparasol vanaf 22.00 uur 
kan starten”, vertelt een enthousiaste 
voorzitter Peter Scholten. De liveband 
Kraakt Helder treedt op. Een jonge en 
energieke band die een divers reper-
toire speelt en garant staat voor één 
groot feest. “Wij zijn niet de moeilijk-
ste, de hele omgeving mag meegenie-
ten. Vanaf 22.00 uur is de entree gratis 
en kan iedereen mee feesten.”

De organisatie zet 
zich in voor een 
veilig evenement

Veilig en verantwoord evenement
Kleinere Tractorpullingwedstrijden 
en -events komen in de problemen 
door een verscherpte regelgeving na 
het ongeval met de monstertruck in 
Haaksbergen. Hoe staat het dan met 
de veiligheid in Lochem? “Wij hebben 
ons vanaf de eerste editie al ingezet 
voor een veilig en ook maatschappe-
lijk verantwoord evenement. Alle mo-
gelijke veiligheidsmaatregelen wor-
den getroffen. 

De tractoren rijden niet in de richting 
van het publiek, aan het einde van de 
baan ligt een grote hoop zand als bar-
ricade en de tribune wordt gescheiden 
door een 140 meter lange barrières 
aan beide zijden van de wedstrijdba-
nen”. Niet alleen op het gebied van de 
veiligheid met de wedstrijd wordt ge-
dacht, maar ook de aanwezigheid van 
EHBO, voldoende water bij extreem 
warm weer en de regel NIX.

Entertainment voor het hele gezin
Met de slogan ‘100% kans op een 
mooie dag’ zal het ook daadwerkelijk 
spectaculair worden. Entertainment 
voor het hele gezin. Naast de brullen-
de motoren en dikke vlammen uit de 
uitlaat van de trucks en tractoren, is er 
ook een heus Koter Stekkie. De koters 
kunnen zich kostelijk vermaken met 
een springkussen, traptrekkers, rij-
den op een kinderquad op een mini 
circuit, stoeien tussen het hooi en nog 
veel meer. En als klap op de vuurpijl 
gratis ranja de hele dag door!

Internationaal gezelschap
De Stichting Tractor Pulling Lochem 
heeft ook dit jaar weer een internatio-
nale rijder weten te strikken. De zoge-
naamde Brutus Supersport Machine 
uit Engeland steekt de zee over. In 
Engeland is er nog weinig competi-
tie in de Supersport Klasse. De rijder 
van Brutus wil daarom zijn krachten 
meten in Lochem. Een klasse die alles 
behalve saai of voorspelbaar zal zijn!

Naast het internationale gezelschap 
heeft omgeving Lochem veel Trac-
torpullingteams die de Tractorpulling 
Lochem als thuiswedstrijd beschou-
wen. Zo zal onder meer de ‘Blue 
Thunder’, ‘Iessel Diesel’, ‘Zapo team’ 
‘Red Devil’ en natuurlijk de ‘Hurri-
cane’ van de familie Esselink aan de 
start verschijnen in Lochem. De of-
ficiële startlijsten komen in de week 
voor het evenement op de wedstrijd 
te staan.

NTTO ook erg tevreden
‘Het is ongelofelijk dat er weer 200 
vrijwilligers zich inzetten voor dit 
prachtige evenement. Maar ook dank-
zij de sponsoren is de Tractorpulling 
Lochem editie 32 een feit! Ook de NT-
TO (Nederlandse Truck- en Tractor-
pulling Prhamosatie) is erg tevreden 
over Lochem. Dat is één van de rede-
nen waarom Lochem wederom alle 
klassen toegewezen heeft gekregen. 
“Daar zijn wij erg trots op en ook een 
dikke pluim voor alle vrijwilligers”.

Ook dit jaar belooft de Tractorpulling weer spectaculair te worden. 

Joost Doornink (l) mag zich het 500e lid van v.v. Vorden noemen.

Eén van de mooiste wedstrijden van Europa

32e Tractorpulling Lochem

Vorden met ruim 500 leden en 36 teams 
nieuwe seizoen in

6 t/m 10 jaar: Floris van Zeeburg (3e), Ties Dekkers (1e) en Stan Dekkers (2e). 

10 t/m 16 jaar: Thijmen van Dijk (2e),  Jari Janssen (1e) en Twan Meppelink (3e).
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‘Coupe Vordogne’ 2015
Vorden - Op maandag 13 juli jl. was 
het weer zover. Voor de 17e keer 
werd de ‘Coupe Vordogne’ gespeeld, 
ditmaal op de Lochemse Golf- en 
Countryclub “De Graafschap”.

60 Vordenaren speelden 18 holes 
onder wisselende weersomstandig-
heden op de Lochemse baan die er 
prachtig bij lag. Onder het genot van 
een kop koffie en een gebakje kon 
men voor aanvang van de wedstrijd 
bijpraten met ‘oude’ bekenden en ook 
veel nieuwe gezichten leren kennen. 
Na de wedstrijd werd er geborreld en 
rond zeven uur serveerde restaurant 
‘Le Rève’ een uitstekend buffet.

Sponsoren
Voorafgaand aan de prijsuitreiking 
werden de sponsoren van deze dag 
bedankt: Rabobank Noord- en Oost- 

Achterhoek, Hotel Bakker, Grand Café 
het Meestershuis en Wijnhandel Smit. 
De ‘Coupe Vordogne’ 2016 zal plaats-
vinden op Golfbaan ‘t Zelle.

Prijsuitreiking
Bij de dames ging de 1e prijs dit jaar 
naar Gerrie Woltering en bij de heren 
naar Hans van Biljouw. De Longest 
werd bij de dames gewonnen door 
Carin Fransen en bij de heren door 
Sander Jansen. De Neary was deze 
dag voor Gerrit Emsbroek.

Opgave 2016
Woont u in Vorden, heeft u uw handi-
cap 54 en wilt u volgend jaar meespe-
len, mail dan nu alvast uw gegevens 
naar dennisjansen@me.com.

De organisatie van volgend jaar zal u 
dan tijdig een uitnodiging sturen.

   

Vorden - De V.A.M.C. ‘De Graafschaprijders’ en de Historische Motor Ver-
eniging (H.M.V.) organiseren aanstaande zondag voor de tweede keer de 
Historische Motorraces in Vorden. Dit ter afsluiting van de F.I.M. Rally. De 
demoraces worden gehouden op industrieterrein het ‘Werkveld’. De klas-
sen die aan de start komen zijn de 50cc, 125cc, 250cc, 350cc, 500cc en zij-
spannen. Daarnaast rijden de pre 50cc samen met de 125cc veteranen hun 
demo’s. Het programma begint om 11.00 uur met de trainingen, tegen 13.00 
uur beginnen de demo races.

De H.M.V. organiseert demonstratie-
ritten voor klassieke en historische 
wegrace-motoren. Het doel van deze 
ritten is het in stand houden of het in 
originele staat brengen van de klassie-
ke wegrace-motoren en deze voor het 
nageslacht te behouden. Daarnaast 
wil de vereniging een impressie geven 

aan het publiek hoe wegraces er uitza-
gen met deze klassieke en historische 
motoren uit vervlogen tijden. Men 
presenteert als het ware een rijdend 
museum. Men probeert zo regelma-
tig mogelijk rondjes op het circuit af 
te leggen. Wat zeker niet de bedoeling 
is, is het eindeloos doorontwikkelen 

van de motorfietsen en ze voorzien 
van moderne technieken. Dat zou ook 
niet het beeld zijn zoals er vroeger ge-
racet werd en dat is ook niet waar de 
H.M.V. races voor bedoeld zijn. Veelal 
zijn het ook de mannen van vroeger 
die nu nog met veel plezier hun rond-
jes rijden en het publiek laten genie-
ten van de mooie geluiden van deze 
historische machines. De H.M.V. orga-
niseert ieder jaar tussen de twaalf en 
zestien demoraces door heel Neder-
land. Harrie Klein Zessink afkomstig 
uit Hengelo en werkzaam als monteur 
bij de firma Beeftink & zn. in Vorden 
rijdt samen met zijn zoon Roy bij de 
H.M.V. Bijzonder is dat vader en zoon 
Klein Zessink dezelfde hobby hebben. 
Vader Harrie komt uit in de 50cc klas-
se op een Puch en hij komt ook aan de 
start bij de 125cc veteranen.

Presentatie is 
als het ware een 
rijdend museum

Afwisseling van motoren is er wel in 
de familie want zoon Roy rijd op een 
Minarelli in de categorie 50cc. Harrie 
gaf te kennen dat de H.M.V. een ver-
eniging is waar iedereen veel voor el-
kaar over heeft. Een grote pluim krijgt 
de V.A.M.C. ‘De Graafschaprijders’ 
van de familie Klein Zessink voor het 
organiseren van dit zeer unieke eve-
nement. De entree voor het publiek is 
gratis en een programmaboekje kost 
slechts een euro. Dit alles is mede mo-
gelijk gemaakt door medewerking van 
de buren op het ‘Werkveld’ en de Vor-
dense middenstand.

Vader Harrie en zoon Roy Klein Zessink. Foto: Henk Teerink.

Organisatie V.A.M.C. De Graafschaprijders en Historische Motor Vereniging (H.M.V.)

Historische Motorraces Vorden

Gerrie Woltering en Hans van Biljouw. 

Hekwerken en Omheiningen

Berendsen Hekwerken
Berendsen Omheiningen
Berendsen Aanhangwagens

Verkoop en plaatsen verschillende 
soorten dubbel staafmatten, sier-
hekwerken, poorten en nog veel 
meer!

Verkoop en plaatsen verschillen-
de soorten omheiningen, afraste-
ringen, schuttingen en nog veel 
meer!

Verkoop van diverse merken, nieu-
we en gebruikte aanhangwagens, 
paardentrailers, veetrailers. 
Reparatie van alle merken 
trailers.

Hekwerken

Omheiningen

Aanhangwagens

OOGSTDAG
zondag 26 juli
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LET OP!
Bij slecht weer wordt de  
oogstdag verplaatst naar

 2 AUGUSTUS.

Engelse lessen
Regio - Voor degene die hun Engelse taal, 
vooral spreken, graag willen verbeteren heeft 
en geeft mevrouw Rots een mogelijkheid. Zij 
heeft groepen Engels op alle niveaus, dus voor 
ieder geeft dat de mogelijkheid in te stromen 
op haar of zijn niveau en het zo op hun gewens-
te niveau te krijgen.

Een cursus op 0 niveau beginnen is vaak te mak-
kelijk, op gevorderd niveau te beginnen vaak te 
moeilijk. Vandaar dat mevrouw Rots het zo in el-

kaar heeft gezet. Over het algemeen vinden cur-
sisten het prettig in te kunnen stappen op hun 
niveau en ook uit te kunnen stappen, wanneer ze 
vinden dat ze voldoende kennen. 

Ze voelen zich dan ook vrij. Deze mogelijkheid 
wil mevrouw Rots ook andere belangstellenden 
graag bieden.
   

 ▶ Informatie: treesrotsbeusink@gmail.com
   

Modevakschool Gerdien
Hengelo - Voor de opleiding Costumiere is ge-
slaagd op 9 juni mw. K. Schuerink-Havinga uit 
Hengelo.

Zij volgde de opleiding bij Modevakschool GER-
DIEN. Aangesloten bij Modevakschool Nationaal 
(Haarlem).

Bussen 
brengen 
bezoekers 
naar Feestival
Hengelo - Feestival is de laatste ja-
ren zo gegroeid dat bezoekers van-
uit de hele regio naar Hengelo trek-
ken.

Daarom zet de organisatie op vrij-
dag 14 en zaterdag 15 augustus bus-
sen in waarmee de feestgangers naar 
het evenement aan de Zelhemseweg 
kunnen komen. Dat scheelt heel wat 
kilometer fietsen. De bussen vertrek-
ken vanuit Toldijk, Steenderen, Baak, 
Zelhem, Vorden en Ruurlo. Kijk voor 
de actuele rijtijden van de bussen op 
de website feestival-hengelo.nl

Reserveren doe je simpel en snel op 
Feestival-hengelo.nl.

Zie de advertentie op de voorpagina 
van deze editie!
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Twee keer Fiets de Boer op
Zelhem - Zaterdag 25 juli wordt er 
een fietstocht georganiseerd door 
de mooie omgeving van Zelhem en 
op woensdag 5 augustus door de 
mooie omgeving van Halle. 

De tocht rond Zelhem is ongeveer 
30/35 km. Aan de route stellen agrari-
sche en aanverwanten bedrijven hun 
bedrijf open, zodat er ruimschoots ge-
legenheid is om diverse bedrijven te 
bekijken. Wilt u weten welke bedrij-
ven dit zijn, kom dan gezellig mee-
fietsen. De start is tussen 10.00-12.00 
uur bij Eetcafé ‘Bi-j Nolda’, Dr. Gras-
huisstraat 3, 7021 CL Zelhem. Hier 
ontvangt u een routebeschrijving. De 
deelnemende bedrijven hebben hun 
deuren tot 16.30 uur opengesteld.
Ook op woensdag 5 augustus 2015 
wordt er een fietstocht georganiseerd 
deze keer gaat de tocht door de mooie 
omgeving van Halle. De tocht is ook 

ongeveer 30/35 km. Lang. Ook aan 
deze route hebben weer diverse agra-
rische en aanverwante bedrijven hun 
bedrijf opengesteld. Er is ruimschoots 
gelegenheid om diverse bedrijven te 
bekijken.
Om erachter te komen welke bedrij-
ven dit zijn, kom dan gezellig meefiet-
sen. De start is tussen 10.00-12.00 uur 
bij Eetcafe De Woage aan de Dorps-
straat 21, 7025 AB Halle. Hier ontvangt 
u een route beschrijving. De deelne-
mende bedrijven hebben hun deuren 
tot 16.30 uur opengesteld.
De organisatie van beide dagen is 
in handen van Stichting De Boer Op 
Zelhem-Halle en omgeving. Opgave 
vooraf is niet nodig.
   

 ▶ Voor info:
 ▶ bertusenrikie@gmail.com
 ▶ (0314) 621694

EvaSchuurman
Column

Zelhem - Op 3 juli 2015 werd door 
Anton van Ingen van de Lionsclub 
Bronckhorst de zuil voor de inza-
meling van Oud en Vreemd Geld 
opnieuw overhandigd aan Henk 
Hollak van Jumbo Hollak. Door de-
ze plaatsing wordt opnieuw de gele-
genheid geboden om het overtollige 
Oud en Vreemd geld te deponeren. 

Oud- en vreemd geld inzamelen
Momenteel staat er nog een zuil bij 
de Spar in Hummelo. Vakantiegan-
gers gooien er hun overgehouden 
vakantiegeld in en in keukenladen 
wordt nog steeds oud geld gevonden. 
Een succesvolle actie, waaraan Lions 
Bronckhorst nog lange tijd haar me-
dewerking blijft verlenen.

Sinds 2005 is 
ruim 335.000 euro 
opgebracht

Met de oud- en vreemd geldinzame-
ling van Lions Nederland werd sinds 
de start in 2005 ruim 335.000 euro 
opgebracht voor staaroperaties in de 
derde wereld. Een staaroperatie kan 
daar voor een bijdrage van onze kant 
voor 15 euro gedaan worden.

Daarom konden met de opbrengst 
van deze actie tot heden 22.333 blin-
den geopereerd worden en het zicht 
weer terugkrijgen. De operaties wor-
den hoofdzakelijk in Afrika, India en 
Nepal verricht, meestal in samenwer-
king met plaatselijke Lionsclubs.

Fight for Sight
De actie wordt uitgevoerd door Fight 
for Sight, een samenwerkingsverband 
van de Wilde Ganzen, de stichting 
Lions Werkgroep Blinden en Lions 
Clubs International Foundation USA.

In 2014 werd via de verzamelzuilen 
voor een waarde van circa 45.000 euro 
aan oud- en vreemd geld ingezameld. 
Omdat de jaarlijkse opbrengst niet 
afneemt, wordt de actie de komende 
jaren voortgezet. Leden van de plaat-
selijke werkgroepen legen de zuilen 
en sorteren het geld.

Omzetten in euro’s:
A. Lions nemen geld mee op hun 
reizen en betalen de tegenwaarde in 
euro’s.

B. KLM purser Jean Paul Breur neemt 
zakken met 10 á 20 kg munten mee 
naar verre landen.
C. Het oude zilver- en nikkelgeld 
wordt er uit gehaald en verkocht tegen 
kilo prijs.
D. Wat niet inwisselbaar is volgens A 
en B wordt aan verzamelaars verkocht 
of naar een oud geld veiling gebracht.

Lionsclubs wereldwijd
De wijze waarop Lionsclubs wereld-
wijd sinds 80 jaar aan blindheid be-
strijding doen, was reden voor een 
Verenigde Naties agentschap om Li-
ons Clubs International Foundation 

uit te roepen tot de beste NGO (Niet 
Gouvernementele Organisatie) ter 
wereld. Want alle Lions werken voor 
niets en kennen geen strijkstokken.

De Lions Bronckhorst danken het ma-
nagement van alle winkels en allen 
die aan de actie meewerken en heb-
ben meegewerkt.

Meer informatie omtrent deze actie is 
te verkrijgen bij Anton van Ingen.
   

 ▶ Anton van Ingen
 ▶ Telefoon (0314) 641076

   

Kampweek op de Bult in Toldijk
Toldijk - Van maandag 27 juli vanaf 10.00 uur tot en met vrijdag 31 juli 20.00 
uur is er een kampweek voor het gehele gezin op zorg- en recreatieboerderij 
de Bult, met van allerlei elementen die je op een kamp ook aan kunt treffen. 
Maar ook individuen zijn van harte welkom mee te doen.

Gezamenlijk programma
Met een eigen tent of caravan is ieder-
een welkom op het kampeerterrein, 
mensen met of zonder hulpvraag al 
dan niet met hun gezin, familie, vrien-
den of vriendinnen. Voorwaarde is dat 
men het leuk vindt mee te doen aan 
een gezamenlijk programma, of aan 
onderdelen daarvan. 

Tijdens de kampweek is het mogelijk 
mee te doen aan een basisprogram-
ma, maar er kan ook voor worden ge-
kozen een dagdeel, of meerdere voor 
jezelf iets te gaan doen. Er kan geza-
menlijk worden gegeten, maar ook 
kan een ieder dat voor zich of met het 
gezin doen. De prijs die men voor de 
kampweek betaalt, is afhankelijk van 
waaraan men mee gaat doen. 

Activiteiten
Tijdens de kampweek zullen activi-
teiten worden gedaan die normaal 
gesproken ook met deelnemers van 
de zorg bij de dagbesteding worden 
gedaan, zoals pony’s borstelen, die-
ren verzorgen, dieren voeren, maar 
ook andere activiteiten zoals laser-

game, doolhof, boogschieten, levend 
natuurkwartet, boerengolf en hints. 
Echte kamponderdelen zoals een 
kampvuur, eten koken en de bonte 
avond komen voorbij. 

Ook de creatieve mensen komen aan 
bod met het maken van een schilde-
rij en verven. Een picknick is opge-
nomen in het programma, evenals 
andere leuke activiteiten. Soms is het 
mogelijk een keuze te maken tussen 
een aantal activiteiten.

Kampweek met 
diversiteit aan 
activiteit

Drie of vijf dagen
Het is mogelijk drie of vijf dagen mee 
te doen. Op de woensdagavond is er 
een soort afsluiting voor degenen die 
dan weggaan, maar men kan ook blij-

ven tot en met de vrijdag, waarbij ge-
zellig wordt afgesloten.

De Bult probeert met de kampweek te 
voorzien in een behoefte om met het 
gehele gezin aan iets georganiseerds 
mee te doen, zonder dat het te veel 
geld kost. Het is ook mogelijk een dag 
mee te doen en niet te overnachten.

Ook kunnen ouders er voor kiezen 
de kinderen aan het programma mee 
te laten doen en er zelf een dagje op 
uit te trekken. Er zijn van allerlei op-
ties mogelijk. Het is wel de bedoeling 
dat men vooraf aangeeft hoe men de 
kampweek in wil vullen, zodat van te-
voren duidelijk is wie welke dag waar-
aan meedoet. In overleg wordt dit be-
sproken.

Mensen die belangstelling hebben 
mee te doen aan de kampweek, kun-
nen meer informatie vragen aan of 
zich opgeven bij Harriët Knoef-Hid-
dink, die bereikbaar is onder telefoon-
nummer: 0575-451305 of per email: 
info@zorgboerderijdebult.nl.

De kampweek gaat door bij een mini-
male opgave van vijf personen.
   

 ▶ www.zorgboerderijdebult.nl

Anton van Ingen (l.) en Henk Hollak bij de zuil van Lionsclub Bronckhorst.

Opnieuw geplaatst bij Jumbo Hollak in Zelhem

Zuil voor inzameling Oud en Vreemd Geld

Stilte
Het is zomer. En zomaar is er even 
niets. En dan maakt het niet uit of 
het regent. Of je bed knikkerhard is 
en je haar een bos touw.

Terwijl de regen mij uit de tuin verdrijft 
bedenk ik dat de zomer in volle gang 
is. Er fietsen toeristen door het dorp, 
de bakker is minder lang open, het on-
kruid komt nieuwsgierig kijken naar 
welk jaargetij het nu precies is, elke 
dag begint optimistisch in zomerkle-
ding, dagcrème wordt vervangen door 
zonnebrandcrème, op de oprit ligt een 
leeggelopen opblaasboot, in de keu-
ken een houten beachbal-set en bin-
nen hangen ‘spelende’ kinderen op de 
bank met een grote bak popcorn. 
Eerst maakten zij een lijst met opti-
onele speelfilms en daarna kozen ze 
democratisch voor die ene die ze al 
konden dromen. Lekker voorspelbaar, 
net als de Hollandse zomer. Met hier 
en daar een zonnetje dat dankbaar en 
tegelijk zuchtend ontvangen wordt. 
En vooral veel uitglijden op je rub-
beren slippers over natte trottoirs en 
houten vlonders. 
En dat terwijl je kletst met iedere ver-
dwaalde schoolmoeder die ook glib-
berend over de stoepen in je verlaten 
dorp wandelt. ‘Gaan jullie eigenlijk 
nog weg?’ 
‘In augustus, oh lekker. Dan heb je het 
nog tegoed.’
‘k Hoorde eens van een schoolmoeder 
uit het Gooi dat men daar standaard 
bij elke schoolvakantie aan elkaar 
vraagt: ‘Waar gaan jullie heen?’ 
In die streek is het blijkbaar gangbaar 
dat je in elke vrije week een tripje 
maakt. Wij waren afgelopen week 
erg verguld met ons weekje Drenthe. 
Ik struikelde mijn vrije tijd in als een 
wild dier dat vast komt te zitten in de 
omheining. 
Bij mij komt de storm namelijk meest-
al voor de stilte. Had nog net twee ge-
lukkigen het ja-woord kunnen vragen 
en terwijl zij daarop proosten met hun 
55 gasten, stond ik thuis al dweilend 
te delegeren. In mijn storm leek 7 euro 
95 per gehuurd beddengoed me wat 

veel, vandaar dat de kinderen op de 
heenweg bij elke drempel een dek-
bedovertrek in hun nek kregen. 
En 5 minuten voor aankomst ging nog 
net de helft van een flesje yoghurt-
drank over mijn overtrek. 
Vol goede vakantiemoed - en nog een 
tikkeltje in de storm - beloofde ik mij-
zelf dat uit te spoelen- en vervolgens 
uit te hangen. 
Maar toen ik eenmaal de stilte voelde 
ben ik elke avond tevreden onder de 
zure roze vlekken gaan liggen. 
En al mijn dromen waren zoet. On-
danks dat het bed aanvoelde als een 
betonnen fundament. 
Zelfs de matrasbodem kreunde als 
vanzelf onder het gewicht van zijn be-
dekker. Je hoefde maar naar het bed-
denframe te kijken of het begon al te 
klagen. En het werkte erg aanstekelijk, 
heb mijzelf meerdere malen ‘s nachts 
‘au’ horen snurken bij het zoeken naar 
een nieuwe houding. 
Met als enige troost dat ik naast mijn 
eveneens gepijnigde lief- en onder 
mijn inmiddels ietwat roze uitgesla-
gen dekbedovertrek lag.
De regen dwong ons er overdag trou-
wens toe de pinpassen te laten wap-
peren als waren het bodemloze gou-
den creditkaarten. 
Dus er had (achteraf gezien) best een 
gehuurd beddengoedje vanaf gekund. 
Maar dat deed er even niet toe, zoals 
de regen er niet toedeed. 
En gek genoeg ging dat bed na een 
dag of 5 ook wel wennen. En prompt 
begon ook de zon te schijnen. 
Er was stilte, het huisje was bedenkt 
met een constant laagje modderig 
zand, overal lagen entreekaartjes voor 
kweetnietwatallemaal en niemand 
kamde zijn haren. 
Maar nu zijn we weer lekker thuis. 
Glibberen we op onze slippers over 
de stoepen van ons eigen dorp, want 
vandaag was het schijtweer. 
Waarop ik spontaan besloot de wc te 
gaan schilderen. Dat leek me wel pas-
send.
Geniet van de stilte mensen, voor je 
het weet zit je weer in de storm.

Bedrijven bezoeken tijdens Fiets de Boer op.
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BIA bv, onderdeel van de Belgische BIA GROUP, gevestigd in 
Zutphen, met een nevenvestiging in Oud Gastel, is de Nederlandse 
importeur van KOMATSU grondverzetmachines, METSO crushing, 
screening en recycling materieel, en TECNOGEN gensets. Centraal 
voor onze groeiende organisatie, met ru im 50 op kwaliteit gerichte 
medewerkers, staat klantgericht denken. Om de positieve 
ontwikkeling van onze slagvaardige organisatie verder uit te bouwen, 
zijn wij op zoek naar: 

Werkvoorbereider / Planner 
 
Binnen deze functie bent u met uw collega’s in het team het 
aanspreekpunt voor onze klanten en servicemonteurs m.b.t. onderhoud- 
en reparatievraagstukken. U d r a a g t  zorg voor een efficiënte 
werkvoorbereiding en planning, zo ook de administratieve verwerking. 
Daarnaast beheert u diverse ondersteunende diensten en programma’s. U 
b e s c h i k t  o v e r  aantoonbare ervaring in een soortgelijke omgeving 
en beschikt over professionele- en communicatieve vaardigheden. 
 
BIA vraagt: enthousiaste kandidaten met een klantgerichte instelling.  
U beschikt over een grote mate van zelfstandigheid en bent flexibel, in 
staat effectief te communiceren op verschillende niveaus en onder 
verschillende omstandigheden. U hebt een technische opleiding op 
MBO+-werk- en denkniveau, met bij voorkeur ervaring met grondverzet- 
en/of landbouwmachines. U heeft ervaring met ERP systemen en MS Office. 
 
BIA biedt: een boeiende functie in een ambitieuze organisatie die haar 
positie in de markt verder wil uitbreiden. Een groeiende no-nonsense 
onderneming met carrièreperspectief die zich richt op marktprestatie, 
rendement en klanttevredenheid. Een bij de functie passende 
salariëring en goede secundaire arbeidsvoorwaarden in een 
uitdagende professionele werkomgeving. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze Service Manager:  
F r a n s  K l a a i j s e n  – tel. 0575-596 700 – Uw gemotiveerde en bondige reactie, voorzien 
van een actuele CV, zien wij met belangstelling tegemoet, deze kunt u richten aan: BIA bv, t.a.v. Service 
Manager – Postbus 39, 7200 AA ZUTPHEN – of per e-mail: info@bia-bv.nl 
website: http://netherlands.biagroup.com    Acquisitie wordt niet op prijs gesteld 

BIA bv, onderdeel van de Belgische BIA GROUP, gevestigd in Zutphen, 
met een nevenvestiging in Oud Gastel, is de Nederlandse importeur van 
KOMATSU grondverzetmachines, METSO crushing, screening en recycling 
materieel, en TECNOGEN gensets. Centraal voor onze groeiende organi-
satie, met ruim 50 op kwaliteit gerichte medewerkers, staat klantgericht 
denken. Om de positieve ontwikkeling van onze slagvaardige organisatie 
verder uit te bouwen, zijn wij op zoek naar:

 

 
BIA bv, onderdeel van de Belgische BIA GROUP, gevestigd in 
Zutphen, met een nevenvestiging in Oud Gastel, is de Nederlandse 
importeur van KOMATSU grondverzetmachines, METSO crushing, 
screening en recycling materieel, en TECNOGEN gensets. Centraal 
voor onze groeiende organisatie, met ru im 50 op kwaliteit gerichte 
medewerkers, staat klantgericht denken. Om de positieve 
ontwikkeling van onze slagvaardige organisatie verder uit te bouwen, 
zijn wij op zoek naar: 

Werkvoorbereider / Planner 
 
Binnen deze functie bent u met uw collega’s in het team het 
aanspreekpunt voor onze klanten en servicemonteurs m.b.t. onderhoud- 
en reparatievraagstukken. U d r a a g t  zorg voor een efficiënte 
werkvoorbereiding en planning, zo ook de administratieve verwerking. 
Daarnaast beheert u diverse ondersteunende diensten en programma’s. U 
b e s c h i k t  o v e r  aantoonbare ervaring in een soortgelijke omgeving 
en beschikt over professionele- en communicatieve vaardigheden. 
 
BIA vraagt: enthousiaste kandidaten met een klantgerichte instelling.  
U beschikt over een grote mate van zelfstandigheid en bent flexibel, in 
staat effectief te communiceren op verschillende niveaus en onder 
verschillende omstandigheden. U hebt een technische opleiding op 
MBO+-werk- en denkniveau, met bij voorkeur ervaring met grondverzet- 
en/of landbouwmachines. U heeft ervaring met ERP systemen en MS Office. 
 
BIA biedt: een boeiende functie in een ambitieuze organisatie die haar 
positie in de markt verder wil uitbreiden. Een groeiende no-nonsense 
onderneming met carrièreperspectief die zich richt op marktprestatie, 
rendement en klanttevredenheid. Een bij de functie passende 
salariëring en goede secundaire arbeidsvoorwaarden in een 
uitdagende professionele werkomgeving. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze Service Manager:  
F r a n s  K l a a i j s e n  – tel. 0575-596 700 – Uw gemotiveerde en bondige reactie, voorzien 
van een actuele CV, zien wij met belangstelling tegemoet, deze kunt u richten aan: BIA bv, t.a.v. Service 
Manager – Postbus 39, 7200 AA ZUTPHEN – of per e-mail: info@bia-bv.nl 
website: http://netherlands.biagroup.com    Acquisitie wordt niet op prijs gesteld 

Binnen deze functie bent u met uw collega’s in het team het 
aanspreekpunt voor onze klanten en servicemonteurs m.b.t. 
onderhoud- en reparatievraagstukken. U draagt zorg voor een 
effi ciënte werkvoorbereiding en planning, zo ook de administratieve 
verwerking. Daarnaast beheert u diverse ondersteunende 
diensten en programma’s. U beschikt over aantoonbare ervaring 
in een soortgelijke omgeving en beschikt over professionele- en 
communicatieve vaardigheden.

BIA vraagt: 
Enthousiaste kandidaten met een klantgerichte instelling. 
U beschikt over een grote mate van zelfstandigheid en bent fl exibel, 
in staat effectief te communiceren op verschillende niveaus en 
onder verschillende omstandigheden. U hebt een technische 
opleiding op MBO+ werk- en denkniveau, met bij voorkeur ervaring 
met grondverzet- en/of landbouwmachines. U heeft ervaring met 
ERP systemen en MS Offi ce.

BIA biedt: 
Een boeiende functie in een ambitieuze organisatie die haar 
positie in de markt verder wil uitbreiden. Een groeiende no-
nonsense onderneming met carrièreperspectief die zich richt op 
marktprestatie, rendement en klanttevredenheid. Een bij de functie 
passende salariëring en goede secundaire arbeidsvoorwaarden in 
een uitdagende professionele werkomgeving.

 

 
BIA bv, onderdeel van de Belgische BIA GROUP, gevestigd in 
Zutphen, met een nevenvestiging in Oud Gastel, is de Nederlandse 
importeur van KOMATSU grondverzetmachines, METSO crushing, 
screening en recycling materieel, en TECNOGEN gensets. Centraal 
voor onze groeiende organisatie, met ru im 50 op kwaliteit gerichte 
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aanspreekpunt voor onze klanten en servicemonteurs m.b.t. onderhoud- 
en reparatievraagstukken. U d r a a g t  zorg voor een efficiënte 
werkvoorbereiding en planning, zo ook de administratieve verwerking. 
Daarnaast beheert u diverse ondersteunende diensten en programma’s. U 
b e s c h i k t  o v e r  aantoonbare ervaring in een soortgelijke omgeving 
en beschikt over professionele- en communicatieve vaardigheden. 
 
BIA vraagt: enthousiaste kandidaten met een klantgerichte instelling.  
U beschikt over een grote mate van zelfstandigheid en bent flexibel, in 
staat effectief te communiceren op verschillende niveaus en onder 
verschillende omstandigheden. U hebt een technische opleiding op 
MBO+-werk- en denkniveau, met bij voorkeur ervaring met grondverzet- 
en/of landbouwmachines. U heeft ervaring met ERP systemen en MS Office. 
 
BIA biedt: een boeiende functie in een ambitieuze organisatie die haar 
positie in de markt verder wil uitbreiden. Een groeiende no-nonsense 
onderneming met carrièreperspectief die zich richt op marktprestatie, 
rendement en klanttevredenheid. Een bij de functie passende 
salariëring en goede secundaire arbeidsvoorwaarden in een 
uitdagende professionele werkomgeving. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze Service Manager:  
F r a n s  K l a a i j s e n  – tel. 0575-596 700 – Uw gemotiveerde en bondige reactie, voorzien 
van een actuele CV, zien wij met belangstelling tegemoet, deze kunt u richten aan: BIA bv, t.a.v. Service 
Manager – Postbus 39, 7200 AA ZUTPHEN – of per e-mail: info@bia-bv.nl 
website: http://netherlands.biagroup.com    Acquisitie wordt niet op prijs gesteld 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze 
Service Manager: 
Frans Klaaijsen, tel. 0575-596 700 – Uw gemotiveerde en bondige 
reactie, voorzien van een actuele CV, zien wij met belangstelling 
tegemoet, deze kunt u richten aan: BIA bv, t.a.v. Service Manager – 
Postbus 39, 7200 AA ZUTPHEN, of per e-mail: info@bia-bv.nl

website: http://netherlands.biagroup.com    Acquisitie wordt niet op prijs gesteld

 

 
BIA bv, onderdeel van de Belgische BIA GROUP, gevestigd in 
Zutphen, met een nevenvestiging in Oud Gastel, is de Nederlandse 
importeur van KOMATSU grondverzetmachines, METSO crushing, 
screening en recycling materieel, en TECNOGEN gensets. Centraal 
voor onze groeiende organisatie, met ru im 50 op kwaliteit gerichte 
medewerkers, staat klantgericht denken. Om de positieve 
ontwikkeling van onze slagvaardige organisatie verder uit te bouwen, 
zijn wij op zoek naar: 

Werkvoorbereider / Planner 
 
Binnen deze functie bent u met uw collega’s in het team het 
aanspreekpunt voor onze klanten en servicemonteurs m.b.t. onderhoud- 
en reparatievraagstukken. U d r a a g t  zorg voor een efficiënte 
werkvoorbereiding en planning, zo ook de administratieve verwerking. 
Daarnaast beheert u diverse ondersteunende diensten en programma’s. U 
b e s c h i k t  o v e r  aantoonbare ervaring in een soortgelijke omgeving 
en beschikt over professionele- en communicatieve vaardigheden. 
 
BIA vraagt: enthousiaste kandidaten met een klantgerichte instelling.  
U beschikt over een grote mate van zelfstandigheid en bent flexibel, in 
staat effectief te communiceren op verschillende niveaus en onder 
verschillende omstandigheden. U hebt een technische opleiding op 
MBO+-werk- en denkniveau, met bij voorkeur ervaring met grondverzet- 
en/of landbouwmachines. U heeft ervaring met ERP systemen en MS Office. 
 
BIA biedt: een boeiende functie in een ambitieuze organisatie die haar 
positie in de markt verder wil uitbreiden. Een groeiende no-nonsense 
onderneming met carrièreperspectief die zich richt op marktprestatie, 
rendement en klanttevredenheid. Een bij de functie passende 
salariëring en goede secundaire arbeidsvoorwaarden in een 
uitdagende professionele werkomgeving. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze Service Manager:  
F r a n s  K l a a i j s e n  – tel. 0575-596 700 – Uw gemotiveerde en bondige reactie, voorzien 
van een actuele CV, zien wij met belangstelling tegemoet, deze kunt u richten aan: BIA bv, t.a.v. Service 
Manager – Postbus 39, 7200 AA ZUTPHEN – of per e-mail: info@bia-bv.nl 
website: http://netherlands.biagroup.com    Acquisitie wordt niet op prijs gesteld 

Werkvoorbereider / Planner

Da Vinci Maakt salonautomatisering en zoekt 
voor fulltime:

(EX) KAPPER/ PRETTIG PERSOON
Die ons als adviseur wil ondersteunen aan de Helpdesk

Meer info: directie@dvi.nl
Tel. 0575 55 27 00    Mail: info@dvi.nl

Kampeerweek voor het gezin 
en individuen.

Maandag 27 t/m vrijdag 31 juli 2015
Info en opgave bij 

Harriët, tel: 0575-451305
info@zorgboerderijdebult.nl

Vacatures 4U

Voor meer informatie,
zie www.match4u.nl

Q&A Research & 
Consultancy   VNU Media

Meer dan alleen een uitzendbureau, 
dat is Match 4U.
Bij ons draait het om mensen.
Dat is onze toegevoegde waarde.

Junior timmerman m/v

Heb jij technisch inzicht en heb je je 
opleiding tot timmerman afgerond?

Werkzaamheden
In de functie van junior timmerman ben je werk-
zaam in de werkplaats voor het uitvoeren van 
diverse montagewerkzaamheden. Het is belangrijk 
dat je ervaring hebt met het lezen van technische 
tekeningen en het afmonteren en stellen van pro-
ducten.

Montagemedewerker m/v

Heb jij technisch inzicht en heb je ervaring 
in de montage en/of productie?

Werkzaamheden
Je bent een zelfstandig montagemedewerker die 
ervaring heeft met het lezen van tekeningen en 
het afmonteren en stellen van de producten. Deze 
functie is bij uitstek geschikt voor een beginnend 
timmerman/ montagemedewerker.

Straler m/v

Ben jij op zoek naar een functie als straler 
in de omgeving van Lochem?

Functieomschrijving
De functie van Straler betreft een fulltime functie 
in de regio van Lochem waarbij je verantwoorde-
lijk bent voor het stralen van (grote) onderdelen. 
Daarnaast zal je regelmatig moeten werken met 
een heftruck, een certificaat en ervaring is nood-
zakelijk.

Reachtruckchauffeur m/v

Ben jij een ervaren reachtruckchauffeur en 
ben je per direct beschikbaar?

Functieomschrijving 
Voor een opdrachtgever in de directe omgeving 
van Lochem zijn we op zoek naar een ervaren 
reachtruckchauffeur. Het gaat om alle voorkomen-
de werkzaamheden in het magazijn en dan met 
name het  besturen van een reachtruck. Het  betreft 
een functie in dagdienst.  

Export Medewerker m/v

Heb jij kennis van wet- en regelgeving 
met betrekking tot exportzendingen voor 
weg- en luchttransport?

Functieomschrijving
In de functie van Export Medewerker is het jouw 
verantwoordelijkheid dat de interne organisatie tij-
dig over de juiste goederen kunnen beschikken. 
Om dat te bewerkstelligen zorg je dat je de juiste 
informatie verzamelt en bepaalt welke documenten 
vereist zijn voor transport zendingen. Je regelt alle 
transporten, via de weg, lucht en zee, en zorgt dat 
douanezaken en vrachtfacturen afgehandeld wor-
den. Je controleert en registreert alle handelingen 
die gedaan worden voor het transport. Het is van 
groot belang dat je op de hoogte bent van alle wet- 
en regelgeving omtrent internationale transporten.

Magazijnmedewerker m/v

Ben jij een ervaren magazijnmedewerker en 
per direct beschikbaar?

Functieomschrijving
Wij zijn op zoek naar een ervaren 
magazijnmedewerker die per week 
34 beschikbaar is. In de functie van 
magazijnmedewerker ben je verant-
woordelijk voor het intern transport 
van grote en zware onderdelen. 
Tevens ben je werkzaam bij de goe-
derenontvangst en zorg je voor een 
juiste verwerking van de materialen 
in het systeem. Het is belangrijk dat 
je ervaring hebt met het rijden met 
een heftruck en met het picken van 
orders.

www.hoveniersbedrijfisidorushoeve.nl
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BanenContact
Vacature-aanbod in uw regio



Colofon
Contact Bronckhorst Noord
Is een wekelijkse uitgave van 
Achterhoek Nieuws en verschijnt
in een oplage van 4.500 exem-
plaren in: Vorden, Kranenburg, 
Wichmond, Vierakker, Linde, 
Medler, Wildenborch en Delden.

Uitgave: Achterhoek Nieuws
Tel. (0544) 37 13 23
Bleekwal 10 
7131 DB Lichtenvoorde 

E-mail Redactie
redactie@contact.nl

E-mail Advertenties
advertentie@contact.nl 

Website: www.contact.nl

Aanleveren
Redactie: vrijdag 12.00 uur
Advertenties: maandag 9.00 uur 

Rubrieksadvertenties
www.contact.nl

@ContactNoord
/ContactVorden
/WeekbladContact

Lid

Bezorgklachten
Achterhoek Nieuws
Tel. (0544) 37 13 23 

De uitgever behoudt zich ten 
aanzien van de inhoud van deze 
uitgave en/of website zowel het 
auteursrecht voor conform artikel
15 lid 1, sub 4 van de Auteurs-
wet als het databankrecht. 

Overname van advertenties en 
berichten is niet toegestaan.

Kijk voor het allerlaatste nieuws 
op www.contact.nl
Daar vindt u ook de volledige 
inhoud van deze krant en het 
 openbare archief.

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor parti culieren en verenigingen. Is men als 
particulier c.q. bedrijf ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer 
van Koophandel, dan voldoet men niet aan deze criteria en wordt de tekst 
als gewone advertentie geplaatst, tegen de normale advertentietarieven. 
Minimumprijs voor Contactjes € 7,26 (incl. btw) voor 80 karakters; elk 
karakter meer € 0,04. Brieven onder nummer, hierover worden geen 
inlichtingen verstrekt aan derden, € 4,24 (incl. btw) extra. Reacties naar 
Achterhoek Nieuws, Bleekwal 10, 7131 DB Lichtenvoorde. Dubieuze of 
anonieme opgaven worden niet geplaatst. Gelieve zelf uw brieven onder 
nummer af te halen bij het kantoor van opgave. Betaling: contant, anders 
worden administratiekosten berekend à € 4,24 (incl. btw). Contactjes 
kunnen ook opgegeven worden via onze web site www.contact.nl. 
Berekening kan geschieden via de op de site geplaatste berekenmethode.

Medische diensten 
Huisarten
Regionale Huisartsenpost te Zutphen, tel. (0900) 200 9000.

Apotheek
Gelre Apotheek Zutphen, Den Elterweg 77, 7207 AE Zutphen, 
tel. (0575) 74 48 00. Deze apotheek is in het Gelre ziekenhuis 
tegenover de huisartsenpost.

Gelre Ziekenhuizen, Zutphen
Den Elterweg 77, 7207 AE Zutphen, tel. (0575) 59 25 92. De 
algemene bezoektijden zijn dagelijks van 15.00-16.00 uur 
en 18.00-19.30 uur. Per afdeling kunnen de bezoektijden af-
wijken, kijk hiervoor op de site: www.gelreziekenhuizen.nl

Slingeland Ziekenhuis, Doetinchem
Kruisbergseweg 25, 7009 BL Doetinchem, tel. (0314) 32 99 11. 
De bezoektijden zijn voor de verpleegafdelingen A1, A2, 
B1, B2, Hartbewaking (CCU), F1, N0, N1 en N2: dagelijks 
van 13.30-14.15 uur en van 19.00-20.00 uur. Intensive Care 
(ICU): dagelijks van 14.00-14.30 uur en van 19.00-19.30 
uur en tevens op zaterdag en zondag van 11.00-11.30 uur. 
Kinderafdeling B0: dagelijks van 15.00-16.00 uur en van 
19.00-19.30 uur.

Tandprotheticus
Tandprothetische Praktijk J. Riefel, gespecialiseerd in het 
maken van nieuwe kunstgebitten en het repareren van uw 
huidige kunstgebit. Hoetinkhof 1a, Vorden. Tel. 0575-464433 
of 06-51446299.

Hospice Zutphen
Een gastvrij huis voor mensen in hun laatste levensfase. 
Thorbeckesingel 2, 7204 KS Zutphen, tel. (0575) 56 63 33. 
info@hospice-zutphen.nl / www.hospice-zutphen.nl

Tandarts:
25 - 26 juli, P. Scheepmaker, Ruurlo, tel. (0573) 45 25 13.
Voor wanneer u terecht kunt beluistert u het antwoord-
apparaat.

Belangrijke telefoonnummers
Politieteam Bronckhorst
Postbus 20, 7000 AA Doetinchem, bezoekadres: 
Dr. Grashuisstraat 2, 7021 CL Zelhem, tel. (0900) 88 44.
Geopend maandag t/m vrijdag van 10.00-12.00 uur.
Bezoekspreekuur locaties Politie Bronckhorst, 
alleen op afspraak (0900) 88 44.
Vorden, Zutphenseweg 26 (Rabobank).
Hengelo Gld., Raadhuisstraat 39, ma. 
Hoog-Keppel, Burg. van Panhuysbrink 1.
Steenderen, Dorpsstraat 16.
Voor aangifte kunt u een afspraak maken. 
Aangifte doen via de website van de politie kan ook.

Calamiteiten gemeente
Bij calamiteiten als stormschade, grote gaten in de weg, 
wateroverlast, milieuschades en hulp bij ongevallen, kunt 
u bellen naar het alarmnr. (0900) 88 44 of bij grote spoed 
112. Kleinere meldingen over de openbare ruimte? Bijv. 
over een afgebroken tak op de weg, lantaarnpaal die niet 
brandt, losliggende stoeptegel of rioolverstopping binnen 
de bebouwde kom (dus niet de drukriolering in het buiten-
gebied). Bel tijdens de openingstijden het gemeentehuis, 
tel. (0575) 75 02 50. U kunt het ook doorgeven via www.
bronckhorst.nl (24/7, ga naar melding woon- en leefom-
geving). Wilt u iets dergelijks buiten kantooruren melden, 
omdat het niet kan wachten tot de eerstvolgende werkdag, 
bel dan ons calamiteitennr. (06) 13 10 07 77. Storingen aan 
gemalen en het drukrioleringsysteem in het buitengebied 
svp melden via tel. (0575) 75 05 00. 

Wmo-hulpmiddelen
Ook voor meldingen over problemen met Wmo-hulp-
middelen zoals een niet-werkende scootmobiel of tillift 
verzoeken wij u tijdens kantoortijden het gemeentehuis te 
bellen via tel. (0575) 75 02 50 en buiten kantoortijden, als 
het niet kan wachten tot de eerst-volgende werkdag, ons 
calamiteitennr. (06) 13 10 07 77.

Dierenartsen
De Graafschap dierenartsen
Vorden - Doetinchem - Hengelo - Steenderen - Ruurlo - 
Zutphen - Eerbeek - Brummen. Wij zijn 24 uur per dag, 
zeven dagen in de week, bereikbaar onder de volgende 
telefoonnummers:
Gezelschapsdieren: (0575) 58 78 88
Landbouwhuisdieren: (0575) 58 78 77 of (0575) 58 78 78
Paard: (0575) 58 78 70
Kijk voor meer informatie: 
www.degraafschapdierenartsen.nl

Dierenkliniek Zutphen
Laarstraat 71, 7201 CC Zutphen, tel. (0575) 51 31 51
www.dierenkliniek-zutphen.nl
Voor spoed 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar. 

Dierenkliniek Bronckhorst
Slotsteeg 5, 7255 LH  Hengelo, tel. (0575) 46 03 12
www.dierenkliniek-bronckhorst.nl 
Voor spoed 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.

Zorg
Yunio Oost Gelderland
Tel. (0900) 98 64, 24 uur per dag bereikbaar voor: kraamzorg 
en jeugdgezondheidszorg.

Stichting Sutfene
Voor verzorging, verpleging en behandeling.
24 uur bij u thuis en in uw buurt, tel. (0575) 59 44 44.
www.sutfene.nl / e-mail: info@sutfene.nl

Sensire wijkzorg (thuiszorg)
Verzorging en verpleging. Tel. (0900) 88 56 (10 ct./min), 
24 uur per dag bereikbaar. www.sensire.nl / info@sensire.nl 

Sensire thuiszorgwinkels
Doetinchem, Kruisbergseweg 27 (bij Slingeland ziekenhuis). 
Geopend ma t/m vrij van 9.00-17.30 uur, za 10.00-13.00 uur.

Sensire maatschappelijk werk
Sensire maatschappelijk werk bereikbaar via Sociale Teams 
Bronckhorst.

Sensire
Voor informatie en advies over onder andere thuiszorg, 

verzorgingshuiszorg, verpleeghuiszorg, 24-uurs zorg, 
dieet en voeding, maaltijdservice, personenalarmering 
en thuisbegeleiding. Tel. (0900) 88 56 (10 ct./min.), 
24 uur per dag bereikbaar. www.sensire.nl / info@sensire.nl

Thuiszorg Groot Gelre regio Achterhoek
Varsseveldseweg 79, 7002 LJ Doetinchem. 24 uur per dag 
bereikbaar voor acute zorgvragen. Tel. (0314) 36 02 85. 
Fax (0314) 36 02 87. E-mail: info@thuiszorggrootgelre.nl
www.thuiszorggrootgelre.nl

Buurtzorg voor persoonlijke verzorging en verpleging 
Hengelo, tel. (06) 83 16 07 90; Vorden, tel. (06) 12 32 34 11. 
Zelhem/Halle, tel. (06) 13 15 21 04, 24 uur per dag bereikbaar.

Buurtzorghuis Warnsveld
Huis voor terminale en palliatieve zorg, 24 uur per dag 
een verpleegkundige aanwezig. Vordenseweg 12, 
7231 PA Warnsveld. Tel.(06) 20 58 55 54, 
e-mail: info@buurtzorghuiswarnsveld.nl. 
www.buurtzorghuiswarnsveld.nl

Sociale teams Bronckhorst
De gemeente Bronckhorst kent vijf sociale teams. U kunt er 
terecht met vragen op het gebied van bijvoorbeeld welzijn, 
jeugd en opvoeding, schulden of werk. Telefonisch zijn de 
teams bereikbaar via (0575) 75 02 50. Ook e-mailen is mo-
gelijk: info@bronckhorst.nl. De locaties en openingstijden 
vindt u op www.bronckhorst.nl/socialeteams. 

Stichting Welzijn Vorden
Raadhuisstraat 6, 7251 AB Vorden.
Inloopspreekuur dinsdag en woensdag van 09.00 - 11.00 uur. 
Informatie over alle activiteiten en cursussen, dinsdag- en 
woensdagmorgen, tel. (0575) 55 34 05. info@welzijnvorden.nl
Voor vervoersvragen: ma. t/m do. van 09.00 – 10.00 uur, 
alleen telefonisch (0575) 55 52 82.
Administratief secretarieel medewerkster Willy Gotink. 
w.gotink@welzijnvorden.nl / www.welzijnvorden.nl

Uitvaartverzorging
Monuta uitvaartcentrum 
Het Jebbink 4a, tel. (0575) 55 27 49 of (0800) 02 30 550. 

Ruiterkamp Uitvaartverzorging 
Uitvaartverzorgers Anton Ruiterkamp en Henriët Klein Geltink-
ten Arve. Dag en nacht bereikbaar, tel. (0575) 45 20 20.

Marion Polman Uitvaartbegeleiding voor Vorden e.o.
Tel. (06) 55 91 62 50, e-mail: info@marionpolman.nl
Dag en nacht bereikbaar.

Pedicure 
Voet- en handverzorgingssalon Podi
Gediplomeerd pedicure, diabetische en reumatische voet, 
lid Pro-voet, Dorpsstraat 8, Vorden, tel. (0575) 55 11 41 / 
(06) 27 35 53 82. www.podi.nl

Annie Mokkink-Kasteel
Hoetinkhof 67, Vorden, tel. (0575) 55 69 08. Pedicure +, 
gespecialiceerd in diabetische-, reumatische- en risicovoeten, 
lid provoet. KRP geregisteerd, ook ambulant.

Stichting Peuterspeelzalen Bronckhorst (SPSB)
Onze locaties: 
De Prullenbak in Zelhem; Hopza in Hengelo; Nijntje in Halle; 
Ot en Sien in Vorden; P.U.K. in Keijenborg; Hummeloord 
in Hummelo en Het Eerste Steentje in Steenderen. 
Voor meer info en adressen kijk op www.spsb.nl

Overig
VVV-kantoor
Kerkstraat 1, Vorden, tel. (0575) 55 32 22. 
Openingstijden: maandag t/m donderdag: 9.30 - 17.00 uur.
Vrijdag: 9.00 - 17.00 uur.
Zaterdag: 10.00 - 15.00 uur (juli/augustus t/m 16.00 uur).

Marlies Meenks
Massagepraktijk voor kinderen en volwassenen, 
Lichaamsgerichte kinder- en jeugdtherapie. Cursussen en 
workshops, Het Hoge 3, 7251 XT Vorden, tel. (06) 21 60 72 27. 
www.marliesmeenks.nl / info@marliesmeenks.nl 
Lid VNT, RBNG, 32 zorgverzekeraars vergoeden behandeling, 
doorverwijzing huisarts niet nodig. 
Verhuur cursus/therapieruimte.

Roemenië / inzameling goederen door St. COEH
Op de 1e en 3e maandag van de maand (18.30-20.00 uur) 
inzameling kleding. Afgifte aan de Gietelinkdijk 4 te Hengelo.

Kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang en 
gastouderopvang Avonturijn
‘t Hoge 36, 7251 XX Vorden, tel. (0573) 76 02 00
info@avonturijn.nl

PvdA Ombudsteam Bronckhorst
Vragen? Zorgen? Loopt u vast in het oerwoud van regels? 
Schakel het PvdA Ombudsteam in! Voor alle inwoners 
van Bronckhorst. Telefonisch spreekuur maandags van 
18.00-19.00: 06-52662996 
Mailadres: ombudsteam@pvdabronckhorst.nl 
Voor meer info www.bronckhorst.pvda.nl

SchuldHulpMaatje Bronckhorst
Voor hulp bij schuldenproblematiek, tel. (06) 83 03 90 05.

Kerkdiensten
Gereformeerde Kerk Vorden
Zondag 26 juli, 10.00 uur, ds. J.J. Mol uit Bathmen.

Hervormde gemeente Dorpskerk Vorden
Zondag 26 juli, 10.00 uur, 
mevr. ds. B. Neppelenbroek-Kwakkel uit Zwolle.
1e C: Diaconaal werk; 2e C: Eredienst & Pastoraat
19.00 uur, Zangdienst “Vorden zingt” in de Dorpskerk, 
ds. J.J. Mol uit Bathmen, 1e C: Evangelisatiecommissie; 
2e C: Herv. en Geref. kerk.
  
Protestantse gemeente Wichmond
Zondag 26 juli, 10.00 uur, Zwennie Langwerden, Wichmond.

R.K. kerk Vierakker
Zaterdag 25 juli, 17.00 uur, Eucharistieviering, 
pastoor H. Scheve. 

R.K. kerk Vorden
Zondag 26 juli 9.30 uur, Woord en Communieviering,
werkgroep. 

Bert van Genderen koopt en 
haalt uw boeken en betaalt
à contant. Tel. (0543) 45 13 11.

   
Te koop gevraagd: antiek, 
curiosa en alles wat verzameld 
wordt. Ook complete inboedels. 
Verzamelhuis Warnsveld, Rijks-
straatweg 35, (0575) 52 29 19.

   
Te koop: KIPPEN AAN DE LEG
Goossens, tel. 06 - 21 92 23 08
Alleen op afspraak.

Klokkenreparatie
In eigen werkplaats

Antiek de Spinde
Zandbergstraat 36
6981 DR Doesburg

0313-842433

In de winkel een ruime collectie
antieke klokken, meubels

en kleingoed. Ook voor inkoop.

www.antiekdespinde.nl

HOOI & STRO
Grote balen gerste-, rogge- en

tarwestro. Ook gesneden of 
gehakseld. Weidehooi en 

kruidenhooi, graszaadhooi, 
lucerne en koolzaadstro.

Alles op voorraad, 
ook kleine balen.

Veevoederhandel
H. Vlogman 0575-552959

Meubelstoffeerderij Jansen

H.K. van Gelreweg 12
7251 XL  Vorden

Telefoon (0575) 55 29 96

Gespecialiseerd in antieke
en klassieke herstoffering

22 t/m 28 juli 
Dagmenu’s ophalen € 8,00. Dagmenu’s bezorgen € 9,25. Dagmenu bij ons consume-
ren € 11,00. (Bestellen mag, maar hoeft niet.)  Vanaf 16.00 uur, behalve op maandag 
en dinsdag vanaf 17.00 uur. Veranderingen in het menu € 1,25 per verandering.

Woensdag 22 juli Mosterdsoep/Wiener Zwiebelrostbraten met gebakken 
uien, aardappelen en groente

Donderdag 23 juli Spies Hawaii met kerrie-saus, frieten en rauwkostsalade/ 
Tiramisu met slagroom

Vrijdag 24 juli Knoflookroomsoep/Pangafilet met rode pestosaus, pasta 
en rauwkostsalade

Zaterdag 25 juli Saté varkenshaas met pindasaus, aardappelen en groente/ 
IJs met slagroom (alleen afhalen / bezorgen) 

Maandag 27 juli Open vanaf 16.00 uur.  Champignonsoep / 
 Karbonade de Rotonde met aardappelen en groente
Dinsdag 28 juli Wiener schnitzel met frieten en rauwkostsalade / IJs met 

slagroom

OOK: waardebonnen, à-la-carte, eetfeestjes, lunch-koffie met gebak, 
 high wine, high beer en high tea! 

Ook voor koffie met gebak, lunch, à la carte, een borrel of dinercheque... kook-
workshop, feestjes en meer! Wij wensen u een smakelijk eten en heeft u vragen 
en/of opmerkingen dan kunt u ons bellen op tel.nr. 0575-551519 of u komt even 
binnen op Kerkstraat 3 te Vorden.

Het Grand Bistro de Rotonde team! info@grandbistroderotonde.nl
Wendie en Thomas www.bistroderotonde.nl

Verbouw
Renovatie
Woningonderhoud
Veranda’s & overkappingen

Leestenseweg 10        7207  EA Zutphen        T 0575-521796       
M 06-55072626        E info@heijinkbouw.nl        

www.heijinkbouw.nl

Verbouw
Renovatie
Woningonderhoud
Veranda’s & overkappingen

Leestenseweg 10        7207  EA Zutphen        T 0575-521796       
M 06-55072626        E info@heijinkbouw.nl        

www.heijinkbouw.nl

VLOOIENMARKT 
& More 

BRAAMT 
zondag 26 juli

10.00 - 17.00 uur
TERREIN MARKANT
(Outdoorcentr) Gildeweg 7

Info Kraamhuur:
tel. 0639108152

animo-vlooienmarkten.nl

Heeft u last van wespen, 
mollen of ander ongedierte??? 
Bel: 06-1049 9025.

   
KIPPENMESTKORRELS, het bes-
te voor uw GROENTE-SIERTUIN 
en GAZON. 25 Kg zak 7 euro, 
4 zakken 25 euro. Morsdijk 2, 
Ruurlo. 06-12971503.

   
Woensdag 29 juli Vossenjacht in 
de Doolhof v.a. 13.30 uur. Kind. 
€ 2,= Volw. € 3,= Hengeloseweg 
Ruurlo.

TROUWPLANNEN?
Laat het iedereen weten!

Stuur uw tekst naar:
advertentie@contact.nl
advertentie@groenlosegids.nl
advertentie@elna.nl

Voor informatie:
Tel. 0544-371323

gezellig winkelen in je eigen buurt
Veel keus en lekker dichtbij!




